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 DECRETO No 077, DE  27 DE ABRIL DE 2020. 
 

Dispõe sobre o funcionamento, dos serviços 
relacionados à prática de exercícios físicos, dos 
serviços de hospedagem e dos serviços de 
alimentação.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93, inciso VI da Lei Orgânica do 
Município; 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do 
novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do coronavírus; 

CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara 
Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)”; 

CONSIDERANDO a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, também do 
Ministério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei no 13.797, de 2020, 
estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal no 043, de 20 de março de 2020, que 
declarou a calamidade pública no âmbito do Município de Torres e dispôs outras 
providências para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO o disposto no § 4o do art. 5o do Decreto Estadual no 55.154, 
de 1o de abril de 2020, inserido pelo Decreto Estadual no 55.184, de 15 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria no 270, de 16 de abril de 2020, da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que regulamenta o § 4o do art. 5o do 
Decreto Estadual no 55.154, de 2020, com requisitos para a abertura de estabelecimentos 
comerciais; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1o Ficam autorizados, a partir de 27 de abril de 2020, o funcionamento dos 

estabelecimentos que oferecem serviços relacionados à prática regular de exercícios físicos, 
serviços de hospedagem e serviços de alimentação.  

Art. 2o Os estabelecimentos deverão adotar as medidas constantes na Portaria 
no 270, de 16 de abril de 2020, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, 
bem como, as medidas constantes nos anexos que integram o presente Decreto.  

Parágrafo único. Os anexos, integrantes deste Decreto, se constituem: 

I - Anexo I - Serviços de prática de exercícios físicos; 

II - Anexo II - Alimentação; 

III - Anexo III - Serviços de hospedagem. 

Art. 3o Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que 
atenderão ao público deverão observar o seguinte horário:  

I - o comércio terá seu funcionamento restrito entre o horário das 7horas às 
18horas;  

II - mercados, postos de gasolina, farmácias e padarias poderão funcionar até as 
20horas; 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-torres-rs
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 III - os serviços de farmácias e funerários deverão manter regime de plantão 
após o horário de funcionamento estabelecido neste Decreto;  

IV - o regime de plantão de que trata o inciso III deste artigo será feito, 
preferencialmente, mediante contato por telefone ou meios eletrônicos disponíveis, 
divulgados em local de ampla publicidade; 

V - os estabelecimentos de alimentação e os de prática de exercícios físicos, 
poderão funcionar até o limite máximo das 23horas.  

Art. 4o De forma excepcional e com interesse de resguardar o interesse da 
coletividade, continuarão suspensos o funcionamento de quadras esportivas, canchas de 
bocha, clubes sociais, sedes de bairros e congêneres.  

Art. 5o As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Art. 7o Ficam revogados os arts. 4o e 7o do Decreto Municipal de no 72, de 17 de 
abril de 2020. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 27 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza,        
Prefeito Municipal.     
 

Publique-se e façam-se as devidas comunicações. 
 
 
 
 
 
 
Maria Clarice Brovedan, 
Secretária de Administração e Atendimento ao Cidadão, interina.  
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ANEXO I 

Serviços de prática de exercícios físicos 

Art. 1o Aos serviços relacionados à prática regular de exercícios como 
Academias de Ginástica, Musculação, Crossfit, Funcionais, Estúdios, Danças, Escolas de 
Natação, Hidroginástica, Hidroterapia, Academias de Lutas e áreas afins, espaços (salas) de 
prática de yoga, aplicam-se as seguintes regras:  

I - o número de clientes dentro do estabelecimento deve ser de, no máximo, 30% 
(trinta por cento) de sua capacidade; 

II - na entrada do estabelecimento, deve ser disponibilizado dispensador com 
álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito 
similar, para higienização das mãos; 

III - devem ser desativados no estabelecimento todos os equipamentos de 
registro com digital como catraca de entrada e saída e equipamentos. O controle de acesso 
deve ser mantido sem o uso de digitais, para que se possa ter o número exato de pessoas 
no estabelecimento. Um colaborador, na recepção, deve anotar o horário de entrada e saída 
de cada cliente; 

IV - é obrigatório o uso de máscaras descartáveis, de tecido, não tecido (TNT) ou 
tecido de algodão por todos os funcionários e alunos durante a permanência no 
estabelecimento, como também manter o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as 
pessoas; 

V - todas as pessoas devem manter os cabelos presos durante a permanência 
no local; 

VI - é obrigatório o uso de toalha de utilização pessoal durante toda a prática de 
atividade física; 

VII - os bebedouros devem estar fechados, sendo de responsabilidade de cada 
praticante levar seu recipiente com água, que não deve ser compartilhado; 

VIII - durante o horário de funcionamento do estabelecimento, deve ser realizada 
a limpeza geral e a desinfecção de todos os ambientes pelo menos uma vez por período 
(matutino, vespertino e noturno); 

IX - o tempo de permanência de cada usuário no local deve ser de, no máximo, 
60 (sessenta) minutos, permitindo que mais pessoas possam se beneficiar da prática de 
atividade física, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da lotação; 

X - o estabelecimento deve organizar grupos de usuários para cada horário. Este 
grupo deve iniciar e finalizar as atividades no mesmo espaço de tempo; 

XI - deve haver um intervalo de tempo de, no mínimo, 15 (quinze) minutos entre 
a saída de um grupo e a entrada de outro, de forma a evitar o cruzamento entre os usuários 
e permitir a limpeza do piso do estabelecimento; 

XII - todos os ambientes devem permanecer limpos com o máximo de ventilação 
natural possível e, para os estabelecimentos que possuam exclusivamente ar condicionado, 
os mesmos devem fazer a limpeza dos filtros diariamente; 

XIII - guarda volumes para bolsas e mochilas não poderão ser utilizados, sendo 
permitida apenas a utilização de porta chaves que deve ser higienizado após cada uso; 

XIV - devem ser disponibilizado cartazes com as regras de funcionamento 
autorizadas e as restrições sanitárias adotadas, em local visível e de fácil acesso; 

XV - fica proibida a utilização de celulares durante a prática de atividade física; 

XVI - para as atividades físico desportivas que usualmente tem contato físico 
como as lutas, orienta-se que o treinamento, neste momento de pandemia, seja pautado em 
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 técnicas de movimento e condicionamento físico em geral, ficando proibido o treinamento 
coletivo com a realização de contato físico; 

XVII - os clientes do grupo de risco e/ou com qualquer sintoma de gripe e 
resfriado não podem frequentar as atividades durante o período da pandemia; 

XVIII - cada usuário deve realizar suas atividades de forma individualizada; 

XIX - o estabelecimento deve disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) em 
pontos estratégicos, para higienização das mãos; 

XX - alunos e funcionários devem realizar a higienização de mãos com álcool 
70% (setenta por cento) na entrada e na saída do estabelecimento, sempre que utilizar os 
equipamentos e durante a realização das atividades; 

XXI - os equipamentos devem, após cada uso, ser higienizados com álcool 70% 
(setenta por cento) ou outras substâncias degermantes, em conformidade com as 
orientações dos fabricantes dos equipamentos, tanto para o tipo de degermante quanto para 
os pontos possíveis de higienização; 

XXII - esteiras, bicicletas ergométricas e similares devem ser utilizadas de forma 
intercalada (uma em funcionamento e uma sem uso) ou com pelo menos 2 (dois) metros de 
distância entre elas; 

XXIII - equipamentos e aparelhos de uso comum que não sejam possíveis de 
serem higienizados devem ser evitados, neste momento; 

XXIV - é permitida a utilização de plástico filme nos aparelhos ou equipamentos 
que disponham de comandos eletro/eletrônicos, em conformidade com a compatibilidade 
dos materiais (informado pelos fabricantes do aparelho ou do equipamento). Caso seja 
utilizado plástico filme nestes aparelhos ou equipamentos, o mesmo deve ser substituído no 
mínimo uma vez ao dia e higienizado com álcool 70% (setenta por cento) a cada uso; 

XXV - caso sejam utilizadas barras, alteres, bancos, colchonetes ou outros 
acessórios, os mesmos devem ser individualizados e higienizados antes e/ou depois do uso 
(a sistemática deverá ser definida pelo estabelecimento), com álcool 70% (setenta por 
cento), ou outras substâncias degermantes, em conformidade com a compatibilidade dos 
materiais e com as orientações dos fabricantes dos mesmos;  

XXVI - é responsabilidade do estabelecimento fornecer álcool 70% (setenta por 
cento) ou outras substâncias degermantes, bem como orientar os usuários quanto à sua 
utilização; 

XXVII - o estabelecimento deve recomendar aos usuários que evitem utilizar 
luvas; 

XXVIII - não é permitido o uso dos vestiários para banhos e trocas de 
vestimentas no local; 

XXIX - os banheiros devem estar providos de sabonete líquido, toalha de papel e 
álcool 70% (setenta por cento). 

Art. 2o Quanto aos trabalhadores dos estabelecimentos de exercícios físicos: 

I - os trabalhadores devem usar máscaras enquanto permanecerem nos 
ambientes de uso coletivo; 

II - recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas diariamente 
com as roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme; 

III - os locais para refeição, quando presentes, devem ser utilizados com apenas 
1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez). Devem organizar cronograma para sua 
utilização de forma a evitar aglomerações e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos 
interno e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 2 
(dois) metros; 
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 IV - adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador, necessárias 
para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho, priorizando o 
afastamento, sem prejuízo de salários, dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, 
tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, 
gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem o 
afastamento; 

V - em caso de algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios ou 
terceirizados) apresentar sintomas de contaminação pelo COVID-19, buscar orientação 
médica, bem como serem afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, 
ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades sanitárias devem ser 
imediatamente informadas desta situação. 

Art. 3o As atividades realizadas em piscinas devem seguir as seguintes regras:  

I - disponibilizar, próximo à entrada da piscina, recipiente de álcool 70% (setenta 
por cento) para que os clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina; 

II - exigir o uso de chinelos no ambiente de práticas aquáticas; 

III - disponibilizar, na área da piscina, suportes para que cada cliente possa 
pendurar sua toalha de forma individual; 

IV - após o término de cada aula, higienizar as escadas, balizas e bordas da 
piscina; 

V - excepcionalmente, para o uso das piscinas, poderá ser utilizado os vestiários 
para trocas de roupas molhadas por roupas secas; a ida aos vestiários deve respeitar todas 
as orientações deste documento em relação ao distanciamento entre as pessoas; 

VI - utilizar hipoclorito de cálcio a 65% (sessenta e cinco por cento) nas piscinas 
entre 1,0 e 1,5 ppm (partes por milhão), desde que o pH seja mantido na faixa de 7,2 a 7,8. 

Art. 4o Caso existam cantinas, lanchonetes ou venda de suprimentos nesses 
locais, estes devem organizar o atendimento de forma que não haja permanência de 
público, sendo realizada somente a entrega em modalidade de retirada no balcão não sendo 
permitido o consumo no local. 

Art. 5o A responsabilidade pela divulgação, aplicação e controle das 
determinações é do representante legal e do responsável técnico do estabelecimento. 

Art. 6o As atividades físico-desportivas outdoor (corridas, ciclismo, remo, 
windsurf, kitesurf, skate dentre outros) devem seguir as seguintes determinações:  

I - podem ser utilizados os espaços públicos ao ar livre desde que não haja 
aglomeração de pessoas; 

II - deve ser mantido pelo menos 2 (dois) metros de distância entre um praticante 
e outro; 

III - todos os praticantes devem utilizar máscaras durante o período da prática de 
atividade física; 

IV - para atividades aquáticas não é obrigatório o uso de máscaras durante a 
permanência na água, devendo, porém, ser mantido o afastamento entre as pessoas; 

V - usar sempre um calçado indicado e adequado para cada modalidade 
desenvolvida e, após o uso, fazer a devida higienização. 
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 ANEXO II 

Alimentação 

Art. 1o Aos serviços de alimentação (restaurantes, bares, cafeterias, pizzarias, 
casas de chás, casas de sucos, lanchonetes, confeitarias e afins) aplicam-se as seguintes 
regras:  

I - deverão providenciar que seja mantido o afastamento mínimo de distância de 
2 (dois) metros de raio entre cada cliente, que estiver consumindo no local; 

II - os locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma 
adequada para fácil identificação por parte dos clientes; 

III - somente os clientes que estiverem de máscaras poderão acessar o 
estabelecimento; 

IV - o estabelecimento deve fornecer na entrada e no início da fila do buffet 
(autosserviço), álcool 70% (setenta por cento) para os clientes; 

V - manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e 
demais utensílios protegidos; 

VI - os restaurantes que dispõem os alimentos em buffet para o autosserviço 
devem colocar no local onde ficam os pratos e talheres, dispensadores de álcool 70% 
(setenta por cento) e luvas descartáveis. Os clientes higienizarão as mãos com o álcool gel, 
calçarão as luvas, antes de pegar os pratos e os talheres. Os talheres para servir só 
poderão ser manuseados com as luvas; deve ser mantido no início da fila de acesso ao 
buffet um funcionário para orientar os clientes sobre a conduta descrita; 

VII - os equipamentos de buffet devem dispor de anteparo salivar de modo a 
prevenir a contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do 
consumidor, dos trabalhadores e de outras fontes; 

VIII - intensificar a higienização dos cardápios e galheteiros com álcool 70% 
(setenta por cento); 

IX - não oferecer produtos para degustação; 

X - intensificar a higiene e manter os ambientes ventilados naturalmente, 
incluindo os locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de descanso; 

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

XII - os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 
trabalhadores sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, utensílios e 
higiene pessoal; 

XIII - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das 
mãos e antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, após tocarem 
o rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em dinheiro ou cartões de 
banco; 

XIV - disponibilizar álcool 70% (setenta por cento) no caixa para higienização 
das mãos, dos clientes e dos trabalhadores; 

XV - os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto a 
ANVISA e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos; 

XVI - não será permitida a entrada de entregadores e outros trabalhadores 
externos no local de manipulação dos alimentos; 

XVII - organizar as filas de caixa e de atendimento mantendo a distância mínima 
de 2 (dois) metros entre os clientes; 
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 XVIII - a máquina de pagamento por cartão deve ser higienizada com álcool 70% 
(setenta por cento) após cada uso, podendo ser revestida de plástico filme; 

XIX - os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 
funcionários sobre a correta higienização do estabelecimento e higiene pessoal. 

Art. 2o Ficam recomendadas as seguintes medidas para a utilização dos serviços 
de alimentação pelos clientes: 

I - os clientes devem usar máscara ao entrar no estabelecimento, devendo retirar 
apenas no momento da refeição, colocando-a novamente após o término; 

II - ao entrar no estabelecimento realizar a higienização das mãos com álcool 
70% (setenta por cento) ou água e sabonete líquido; 

III - quando se dirigir ao buffet o cliente deverá espalhar o álcool 70% (setenta 
por cento) em toda a superfície das mãos, calçar as luvas descartáveis para então começar 
a servir-se; 

IV - manter distância mínima de 2 (dois) metros entre os demais clientes na fila 
de buffet, na fila do caixa, bem como em outros ambientes do estabelecimento; 

V - quando possível, realizar o pagamento com cartão, diminuindo o contato com 
o funcionário do caixa. 

Art. 3o Quanto aos trabalhadores dos estabelecimentos citados no art. 1o:  

I - os trabalhadores devem usar máscaras durante todo o turno de trabalho, 
realizando a troca sempre que necessário; 

II - os trabalhadores devem evitar conversar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos 
durante as atividades de manipulação de alimentos; 

III - seguir a etiqueta da tosse, que orienta que ao tossir ou espirrar deve-se 
cobrir o nariz e a boca com um lenço descartável, descartá-lo imediatamente e realizar 
higienização das mãos, e ainda, caso não tenha disponível um lenço descartável cobrir o 
nariz e boca com o braço flexionado; 

IV - caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo tempo 
manter a distância mínima entre eles de 2 (dois) metros, sendo que todos deverão usar 
máscaras; 

V - disponibilizar álcool gel 70% (setenta por cento) em cada posto de trabalho, 
devendo ser orientada e estimulada a sua utilização pelos trabalhadores; 

VI - manter ventilados, dentro do possível, todos os postos de trabalho; 

VII - recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas com suas 
roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme; 

VIII - realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização do 
ambiente de trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para a finalidade, 
bem como a desinfecção com álcool 70% (setenta por cento) de maçanetas, corrimãos e 
interruptores; 

IX - os locais para refeição, quando presentes, deverão ser utilizados com 
apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), e deverão organizar cronograma para 
sua utilização de forma a evitar aglomerações e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos 
interno e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 2 
(dois) metros; 

X - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de 
sabonete líquido, toalha de papel e álcool 70% (setenta por cento); 

XI - adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador, necessárias 
para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho, priorizando o 
afastamento, sem prejuízo de salários, dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, 
tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, 
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 gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem o 
afastamento; 

XII - adotar a modalidade de trabalho remoto para os setores administrativos, 
sempre que possível; 

XIII - na ocorrência de sintomas de contaminação por Coronavírus, deverão 
buscar orientações médicas, bem como serem afastados do trabalho, pelo período mínimo 
de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades 
sanitárias devem ser imediatamente informadas desta situação; 

XIV - colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a seguintes 
informações/orientações: higienização de mãos, uso do álcool 70% (setenta por cento), uso 
de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza 
dos ambientes. 
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 ANEXO III 

Serviços de hospedagem  

Art. 1o Aos estabelecimentos de hospedagem, tais como, hotéis, pousadas e 
outros meios, aplicam-se as seguintes regras:  

 I - somente poderão ativar 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total 
de hospedagem; 

 II - devem disponibilizar álcool gel para uso dos clientes na recepção, nas portas 
dos elevadores e nos corredores de acesso aos quartos; 

III - os serviços de alimentação, tais como restaurantes, bares e lanchonetes, 
localizados dentro das hospedagens deverão preferencialmente serem realizados em 
serviços de quarto;  

IV - o café da manhã poderá ser servido pelo sistema II de buffet desde que 
respeitados os regramentos do “buffet” constantes no anexo da “alimentação”, bem como, 
as regras de distanciamento mínimo;  

V - as áreas sociais e de convivência, tais como sala de jogos, academias e 
piscinas, deverão permanecer fechadas;  

VI - o serviço de governança deverá intensificar a higienização dos quartos e 
banheiros com desinfecção das superfícies com álcool a 70% (setenta por cento) ou 
sanitizantes de efeito similar, além da limpeza de rotina;  

VII - ao final da estadia do hóspede deverá ser realizada limpeza e desinfecção 
completa do quarto e superfícies, antes da entrada de novo hóspede; e ... retirar 

VIII - todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) 
ou tecido de algodão durante todo seu turno de serviço, independentemente de estarem em 
contato direto com o público; 

IX - as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento deverão realizar a 
higienização das mãos com álcool-gel 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar, colocadas em dispensadores e disponibilizadas em pontos 
estratégicos como na entrada do estabelecimento, nos corredores, nas portas de 
elevadores, balcões e mesas de atendimento, para uso dos clientes e trabalhadores; 

X - manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os locais de 
alimentação e locais de descanso dos trabalhadores; 

XI - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das 
mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada cliente, após uso do banheiro, 
após entrar em contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimão, teclados de 
caixas, etc;  

XII - realizar procedimentos que garantam a higienização contínua do 
estabelecimento, intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a 
finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70% (setenta por cento), quando 
possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse, 
materiais de escritório, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, 
lavatórios, pisos, barreiras físicas utilizadas como equipamentos de proteção coletiva como 
placas transparentes, entre outros;  

XIII - nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, esta 
deverá ser higienizada com álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas 
após cada uso;  

 XIV - caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo tempo 
manter a distância mínima entre eles de 2 (dois) metros;  

XV - recomendar que os trabalhadores não retornem as suas casas diariamente 
com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme; 
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  XVI - os locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados com 
apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez). Deverão organizar cronograma para 
sua utilização de forma a evitar aglomerações e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos 
internos e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 
metros (um metro e cinquenta centímetros); 

 XVII - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos 
de sabonete líquido e toalha de papel;  

XVIII - adotar medidas internas relacionadas à saúde do trabalhador, 
necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho, priorizando 
o afastamento, sem prejuízo de salários, dos trabalhadores pertencentes a grupos de risco, 
tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, 
gestantes e imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem o 
afastamento; 

XIX - priorizar a modalidade de trabalho remoto para os setores administrativos, 
sempre que possível; 

XX - na ocorrência de sintomas de contaminação por Coronavírus, deverão 
buscar orientações médicas, bem como serem afastados do trabalho, pelo período mínimo 
de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que as autoridades 
sanitárias devem ser imediatamente informadas desta situação. 

XXI - colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a seguintes 
informações/orientações: higienização de mãos, uso do álcool 70% (setenta por cento), uso 
de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza 
dos ambientes; 

XXII - cientificar os hóspedes acerca da obrigatoriedade do uso de máscaras nos 
estabelecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


