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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo deste Protocolo é subsidiar as atividades laborais nos estabelecimentos 

comerciais, com base em medidas higiênico-sanitárias, que visem prevenir a transmissão 

do vírus causador da COVID-19, no ambiente de trabalho. 

O documento foi construído mediante as normativas e recomendações para o 

controle e a prevenção da COVID-19, emitidas por órgãos oficiais de saúde como a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos da América (CDC) Ministério da Saúde, ANVISA e o Centro de Operações de 

Emergência em Saúde Pública de Minas Gerais (COESMG) sendo ainda fundamentado em 

dados científicos já publicados e experiências exitosas reconhecidas oficialmente no 

combate ao Novo Coronavírus. 

Os destinatários deste Protocolo alcançam proprietários, funcionários, 

colaboradores terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos definidos por 

Hoteis, Pousadas e afins, assim como, todos os clientes que utilizam os serviços prestados 

neste ambiente comercial. 

Importante ressaltar o caráter dinâmico da pandemia e assim sendo, destaca-se 

que, as informações aqui descritas podem sofrer alterações e ou atualizações, dependendo 

da situação epidemiológica da COVID-19 em nosso Município e demais regiões. 

A adoção das medidas preventivas constantes deste Protocolo se torna 

indispensável para o desenvolvimento seguro das atividades comerciais e para a viabilidade 

e continuidade do trabalho,  minimizando assim, os potenciais riscos para a transmissão 

viral. 

Neste sentido este Protocolo caracteriza um compromisso de responsabilidade 

firmado entre a Administração Pública e os Estabelecimentos Comerciais. 

A Vigilância Sanitária Municipal, Fiscais de Posturas e demais parceiros serão 

responsáveis pela fiscalização da execução deste Protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PANDEMIA 
 

Os coronavírus são conhecidos desde a década de 1960 como uma família de vírus que provoca 

infecções respiratórias em seres humanos e animais. Esses vírus geralmente causam doenças respiratórias 

de grau leve a moderado, mas alguns tipos são responsáveis pelo desenvolvimento de síndromes 

respiratórias graves. 

 

Entre os anos de 2002 e 2003 a China enfrentou uma epidemia de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave – SARS, causada por um tipo de coronavírus. Em 2012, foi isolado no Oriente Médio outro coronavírus 

causador de uma doença que passou a ser denominada Síndrome Respiratória do Oriente Médio - MERS. 

No início de dezembro de 2019, foram identificados casos de pneumonia de origem desconhecida 

em Wuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019 foi identificado um novo coronavírus como o agente 

etiológico dessas infecções, sendo atualmente denominado SARS-CoV-2 e a doença causada por ele, 

COVID-19. 

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou o estado de Pandemia 

de COVID-19 e em 20 de março do mesmo ano, o Ministério da Saúde confirmou estado de transmissão 

comunitária em todo território brasileiro. 

Até janeiro de 2021, o mundo já registrou mais de 101,4 milhões de indivíduos infectados com o 

vírus e                mais de 2,1 milhões de óbitos relacionados à doença (OMS, 2021), o que traduz a maior e mais 

desafiadora crise de saúde pública mundial, enfrentada pela geração atual. 

No Brasil já foram notificados mais de 20 milhões de casos e 580,5 mil óbitos pela doença (BRASIL, 

2021). Milhares de variantes da SARS-CoV-2 estão circulando no mundo e muitas ainda irão surgir ao longo 

do tempo. O aparecimento de mutações é um evento natural e esperado dentro do processo evolutivo de 

qualquer vírus RNA, parcularmente o SARS-CoV-2, que possui um sistema de reparo de erros de síntese, 

ou seja, o grande número de mutações observadas até então, se deve ao enorme espalhamento do vírus 

mundialmente. 

Baseado na evolução do SARS-CoV-2, um grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema de 

classificação em linhagens, tendo como base dois grandes ramos que receberam a denominação de A e B. 

Assim, à medida que foram surgindo diferenciações genéticas dentro de cada grande ramo, foram sendo 

designadas linhagens A.1, A.2, B.1, B.1.1, e assim sucessivamente (FIOCRUZ, 2021). 

Os impactos da pandemia têm alcançado todos os setores da sociedade mundial, causando danos 

de ordem financeira, econômica, emocional e psicológica, muitos deles irreparáveis. Diante desse cenário de 

emergência, diversas medidas preventivas têm sido recomendadas para conter a disseminação do vírus, o 

aumento do número de pessoas infectadas, assim como o possível colapso do sistema assistencial de 

saúde. 

 

 



2. PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A COVID-19 

Como se trata de uma doença recente, a cada momento novas descobertas estão 

sendo feitas. Por isso, as orientações técnicas podem mudar e é sempre importante verificar as 

datas de publicação dos conteúdos e buscar por informações atualizadas em sites de instituições 

confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Fiocruz. 

O que é Coronavírus 
 

Os coronavírus causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. 

Geralmente, são doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. 

Já o novo coronavírus é uma nova cepa do vírus (2019-nCoV) que foi notificada em humanos 

pela primeira vez na cidade de  Wuhan, na província de Hubei, na China. 

Quais os principais sinais clínicos 
 

Os sinais clínicos mais comuns da Covid-19 são principalmente respiratórios, 

semelhantes aos de um resfriado: tosse, febre, coriza e dor de garganta. Alguns casos evoluem 

para pneumonia, caracterizada  por dificuldades respiratórias. Recentemente, as perdas de 

olfato e de paladar foram reconhecidas como sintomas associados. Há, ainda, outros sintomas 

menos comuns, como conjuntivite, náuseas, dor de estômago, diarreia, dor de cabeça, lesões 

de pele e alteração do nível de consciência. Por se tratar de uma doença nova, o conhecimento 

a respeito da Covid-19 está em constante evolução, conforme novas pesquisas são publicadas. 

Como o coronavírus é transmitido? 
 

Por se tratar de uma doença nova, os cientistas ainda estão descobrindo uma série de 

fatores relacionados a ela. Mas já se sabe que a transmissão se dá por secreções contaminadas, 

como gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Deve-se evitar o contato pessoal próximo, 

como toque ou aperto de  mão, e o toque em objetos ou superfícies contaminados, seguido de 

contato com a boca, o nariz ou os  olhos. O uso de máscara é fundamental para todos. 

     

                                  SITES PARA CONSULTAS SOBRE A COVID-19: 

 

3. NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 
 

A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória e imediata, assim sendo, todos 

os casos suspeitos devem ser notificados ao setor de Vigilância em Saúde da Prefeitura ou em 

unidades básicas de saúde da sede e dos distritos, dentro das primeiras 24 horas, a partir do 

conhecimento do caso. Qualquer cidadão PODE notificar a suspeita da doença, de acordo com a 

legislação vigente, referente às doenças e agravos de notificação compulsória do país. 

 

 

 http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus; 
 https://saude.gov.br/; 
 https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus. 
 https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude 

http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
https://saude.gov.br/
https://www.saude.mg.gov.br/coronavirus
http://www.saude.mg.gov.br/coronavirus/profissionaisdesaude


 

MEDIDAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DESTINADAS AOS HOTÉIS, POUSADAS E AFINS 

PARA CONTROLE E PREVENÇÃO DA COVID-19 

 

 

 
CUIDADOS RELACIONADOS À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS/TRABALHADORES 

 

 

 
1. Realizar a investigação de todos os funcionários sobre a presença de sinais e sintomas gripais, 

principalmente febre, tosse, coriza e dor de garganta, ocorridos nos últimos 14 dias. 

2. Apresentando sintomas, o funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá receber 

orientação de permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 10 dias a partir dos primeiros 

sintomas ou 10 dias a partir do resultado positivo para COVID-19 se for assintomático ou ainda 

até a completa melhora, no caso de persistência dos sinais/sintomas. 

3. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o funcionário seja submetido a exame 

laboratorial e receba diagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela 

COVID-19. 

4. Recomenda-se, quando possível, destinar ao trabalho em casa (sistema home office ou 

teletrabalho), os funcionários dos seguintes grupos de risco: I - pessoas acima de 60 anos de idade; 

II - pessoas com doenças crônicas graves ou descompensadas e imunocomprometidos (HIV, 

câncer); III - pessoas com obesidade, especialmente com IMC igual ou superior a 40; IV - 

puérperas até duas semanas após o parto. 

5. Gestantes devem ser obrigatoriamente afastadas do trabalho presencial conforme Lei nº 14.151 

de 12 de maio de 2021. 

6. Evitar realizar reuniões presenciais, priorizando métodos à distância (videoconferência), e caso 

não seja possível, utilizar máscaras e manter o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) 

entre os participantes. 

7. Quando possível, flexibilizar os horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas 

mínimas, redução de jornadas, revezamento de turnos para saída de funcionários para o almoço e 

o lanche, visando diminuir a proximidade entre eles. 

8. Limitar o número de funcionários ao estritamente necessário para o funcionamento do serviço. 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS/TRABALHADORES 

 
 

1. Todos os funcionários do estabelecimento devem ser treinados quanto às medidas de prevenção do 

contágio da COVID-19, incluindo as medidas preventivas propostas neste Protocolo, para o 

ambiente de trabalho. Importante, dentre outros, enfatizar o uso correto dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs). 

2. Fornecer EPI adequado para os funcionários e terceirizados, de acordo com as atividades laborais 

que cada um desenvolve (protetor facial, óculos, touca, máscara descartável ou cirúrgica, avental, 

luvas, calçados impermeáveis ou botas). É obrigatória a utilização de máscara em todas as 

atividades. 

3. Orientar os funcionários a não utilizar ou compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de 

trabalho, como EPIs, fones, canetas, aparelhos de telefone, uniforme e outros. 

4. Disponibilizar para os funcionários, meios para higienização das mãos com água e sabão ou 

álcool 70% em tempo integral, mantendo a higienização a qualquer momento, dependendo da 

atividade realizada, priorizando as situações listadas abaixo: 

Ao chegar ao trabalho; após utilizar os sanitários; após tossir, espirrar, assoar o nariz; após usar 

esfregões, panos ou materiais de limpeza; após fumar; após recolher lixo e resíduos; após tocar em 

caixas, garrafas; após tocar em alimentos não higienizados ou crus; ao interromper o serviço e 

iniciar outro; antes de usar utensílios higienizados; antes de colocar luvas descartáveis e após 

retirá-las; após manusear máquina de cartão de crédito ou dinheiro; após contato com cliente e 

sempre que necessário. 

5. Recomenda-se mensurar a temperatura dos trabalhadores no início de suas atividades utilizando 

termômetro digital infravermelho e disponibilizá-lo para a sua utilização sempre que necessário. 

6. Manter distância mínima de, pelo menos 1,5 m (um metro e meio), entre os outros trabalhadores 

e entre estes e os hóspedes. 

7. Orientar os trabalhadores a não se cumprimentarem com abraços, beijos ou aperto de mãos. 

 

8. Recomenda-se que os trabalhadores vistam seus uniformes apenas no interior do estabelecimento, 

em local apropriado, realizando a lavagem de mãos e antebraços antes de trocar suas roupas. Este 

uniforme  deverá ser retirado após o final dos turnos de trabalho e encaminhado para o serviço de 

lavanderia próprio ou terceirizado. 

9. Lavar e trocar os uniformes diariamente; se possível, levá-los ao local de trabalho protegidos em 

saco plástico ou outra proteção adequada. Os cuidados para evitar a contaminação cruzada do                 

uniforme devem ser tomados, como não manter em contato os limpos e os sujos. 

 

 

 



 
CUIDADOS RELACIONADOS COM A SAÚDE DOS HÓSPEDES 

 

 

1. Recomenda-se que todos os hóspedes sejam submetidos ao controle de temperatura corporal, ainda 

na entrada principal, realizada pela equipe de segurança do hotel. Pessoas com temperatura superior 

a 37,5℃           deverão ser encaminhadas ao atendimento médico local. 

2. No check-in (de preferência on-line), os hóspedes devem responder a um questionário, relatando 

se apresentam sintomas gripais/respiratórios, se foram considerados caso suspeito ou confirmado 

ou se são contato de caso  suspeito ou confirmado, nos últimos 14 dias. 

3. Em caso positivo a uma destas questões, o hóspede será encaminhado para a hospedagem com as 

seguintes recomendações: 

-- Efetuar refeições no apartamento, incluindo o café da manhã. 
 

-- Trocar de apartamento a cada dois dias, em substituição a arrumação. 
 

-- Evitar áreas sociais do hotel, tais como restaurante, lobby, banheiros e corredores. 
 

4. Em caso suspeito ou confirmado da COVID-19, é obrigatória e imediata a notificação à Secretaria 

Municipal de Saúde. 

5. Recomenda-se o autosserviço de bagagens, para a segurança dos hóspedes e dos funcionários; caso 

não  seja possível, o funcionário deverá proceder com a higienização das mãos, antes e após carregar 

as                 bagagens, bem como, deverá passar álcool 70% nas bagagens nestes dois momentos. 

6. O estacionamento dos carros deverá ser feito pelo proprietário do veículo, sob orientação da 

segurança do hotel. 

7. Ao entrar no hotel, é recomendado aos hóspedes que se dirijam ao banheiro para higienização das 

mãos ou que as higienize com álcool 70%, disponibilizado na recepção. 



ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

 
1. Neste primeiro momento, os estabelecimentos deverão disponibilizar apenas 90% da sua capacidade 

total de hospedagem. 

 

2. Afixar cartazes informativos sobre a COVID-19 nas áreas de atendimento ao hóspede e áreas 

reservadas à equipe, reforçando o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, a 

lavagem das mãos,  o uso e manuseio correto das máscaras, a etiqueta respiratória, dentre outros. 

 
3. Todas as pessoas presentes no estabelecimento devem utilizar máscara de proteção facial, sejam 

hóspedes, funcionários, colaboradores ou prestadores de serviço, devendo utilizá-las em todos os 

ambientes, salvo no momento do consumo de alimentos e bebidas. 

 
4. Disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos de hóspedes, funcionários, colaboradores, 

prestadores de serviço, em pontos estratégicos, como na entrada do estabelecimento,  (recepção ou 

lobby de entrada), corredores, refeitório, nos balcões (para uso de máquina de cartão),                    nos banheiros 

e nas áreas de manipulação de alimentos. 

 
5. O recepcionista deverá mostrar ao hóspede informativo impresso contendo procedimentos, 

orientações e indicações de prevenção da contaminação da COVID-19 e o funcionamento do 

estabelecimento no momento do check-in, evitando assim, que se acumulem papéis nos 

apartamentos. 

 
6. Pessoas pertencentes ao grupo de risco (idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes) devem ter 

atendimento prioritário em todos os setores do hotel/pousada como recepção, bar e restaurantes, 

garantindo um fluxo ágil, para que permaneçam o mínimo de tempo possível no local. 

 
7. Tanto o check-in quanto o check-out devem ser realizados, ou mesmo adiantados, de forma on-line 

e por outros serviços eletrônicos. Quando isso não for possível, deve-se respeitar as normas de 

distanciamento entre as pessoas de no mínimo 1,5 m (um metro e meio)  e realizar demarcações em 

piso na recepção, com o intuito de organizar o atendimento individualizado. 

 
8. Os pagamentos devem ser realizados preferencialmente por meios eletrônicos tais como, 

transferência bancária ou mesmo por cartões de débito ou crédito, devendo-se evitar transações em 

dinheiro. As máquinas de cartões devem ser higienizadas com álcool antes e após o uso. 

 

9. Recomenda-se embalar as máquinas de cartão de crédito/débito, teclados de computadores, telefone, 

calculadora e                      outros semelhantes, com plástico filme para facilitar a higienização desses. 

 
10. As chaves e controles devem ser higienizados e desinfectados com álcool 70% ao serem entregues 

ao hóspede e também, após a sua devolução. 

 
11. Desativar bebedouros coletivos, durante o período da pandemia. Permitir apenas o funcionamento 

de bebedouros de torneiras, realizando frequentemente limpeza e desinfecção dessas. Caso 



mantenha os bebedouros, os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis aos clientes e 

funcionários. 

 
12. O estabelecimento que utilize sistema de reutilização de água deve suspender este sistema durante 

o período da pandemia. 

 
13. Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e 

janelas abertas, para melhor circulação de ar, incluindo também as áreas de convivência de 

funcionários. 

14. Evitar o uso de ar condicionado e ventiladores. Na impossibilidade, seguir rigorosamente os 

procedimentos de manutenção e limpeza dos equipamentos, segundo as normas vigentes, utilizando 

ventilador somente do tipo exaustor e ar condicionado somente com filtros com comprovação da troca 

periódica.  

15. Fica disponível o acesso à piscina, sala de jogos, academia e sauna, assim como, área de eventos, 

desde que respeitadas as normas higiênico-sanitárias, constante nos Protocolos de Prevenção à 

COVID-19, para essas modalidades. 

 
16. Sempre que possível, incentivar a realização de refeições dentro do apartamento. Os alimentos 

deverão ser transportados protegidos em plástico filme e entregue em bandejas esterilizadas, através 

de carrinhos  específicos para a função. Recomenda-se que o próprio hóspede retire a bandeja e a 

acondicione em seu        apartamento. 

 
17. Retirar jornais e revistas dos ambientes durante a pandemia, para evitar a manipulação e 

contaminação indireta de hóspedes/funcionários. 

 
18. Deve-se destinar tempo adequado, de no mínimo 6 horas, para proceder com a limpeza e desinfecção 

dos quartos entre a saída de um hóspede e a chegada de outro.  

 

19. Entregas de delivery, como alimentos, produtos farmacêuticos e de higiene, dentre outros, devem 

ser recebidas na recepção do hotel, pelo hóspede que a solicitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFEITÓRIO  
 

 
 

1. É proibida a permanência de hóspedes nos ambientes comuns sem o uso de máscaras. Estas podem 

ser retiradas apenas para a alimentação. 

 

2. O café da manhã poderá ser servido na modalidade “self- service” considerando o distanciamento de 

1,5 m (um metro e meio) entres os hóspedes e evitando-se aglomerações. 

 
3. Familiares ou grupos que viajem juntos, poderão utilizar a mesma mesa, considerando o limite 

máximo de 6 (seis) pessoas. A entrada será controlada e  limitada para obedecer ao distanciamento. 

 
4. Após sua utilização, as mesas, cadeiras e objetos de uso comum deverão ser desinfectados com 

solução alcoólica a 70%. Os utensílios de vidro e louças deverão ser devidamente lavados e 

acondicionados para o próximo uso. 

 
5. Fica proibido o uso de saleiros, açucareiros e outros itens de uso comum nas refeições. Devem ser 

disponibilizados produtos em embalagens individualizadas e de uso único como, por exemplo, os 

sachês. 

 
6. Os talheres, guardanapos, canudos e palitos, devem ser oferecidos embalados ao hóspede, sendo 

proibido o uso de jogos americanos e o uso de toalhas de tecido durante o período de pandemia.   

 
7. A manipulação dos alimentos será realizada por profissionais treinados, atualizados e em uso de EPIs 

apropriados para evitar contaminação. 

 
8. O estabelecimento deverá manter dispenser de álcool gel 70% em locais de fácil acesso para 

desinfecção de mãos (preferencialmente na entrada do refeitório). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUIDADOS NO RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS  
 

 

 

1. Se for necessário receber um fornecedor dentro do estabelecimento, é importante que o mesmo esteja 

utilizando máscara de proteção facial e que mantenha o distanciamento preconizado de 1,5 (um metro 

e meio). 

 
2. O funcionário do estabelecimento que realiza o recebimento das mercadorias deve utilizar máscara 

para sua proteção e dispor de álcool 70% para higiene das mãos, antes e após o recebimento dessas. 

 
3. Retirar as embalagens do fornecedor como caixas de papelão, madeira, plástico e realizar o descarte 

adequado. 

 
4. Realizar a higienização adequada dos produtos recebidos antes do armazenamento. Os alimentos em 

embalagens devem ser desinfectados com o uso de álcool a 70% antes de irem para a dispensa, já os 

alimentos frescos deverão ser lavados e mergulhados em solução sanitizante indicada. 

 
5. Respeitar os prazos de validade, temperatura de armazenamento e demais critérios de legislações 

vigentes para as mercadorias recebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUIDADOS NO PRÉ-PREPARO/PREPARO DE ALIMENTOS  
 

 

 

1. Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de manipulação de alimentos  

de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04). 

 

2. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos. 

 

3. Lavar as frutas, legumes e verduras em água corrente para tirar a sujeira; colocá-las em solução 

clorada observando as recomendações do fabricante. Ter o cuidado para os alimentos ficarem 

totalmente imersos na solução; enxaguar em água corrente e deixar secar naturalmente. 

 

4. Evitar acondicionar os produtos em geladeiras, armários e outros locais, sem a devida higienização 

(lavar com água e sabão). As embalagens podem ser desinfectadas com a aplicação de álcool 70% 

ou solução de hipoclorito de sódio (cloro), obedecendo as recomendações de preparo e utilização do 

fabricante conforme instruções presentes nos rótulos ou ficha técnica do produto. 

 
5. Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e similares,  

higienizando-os completamente, inclusive os cabos. 

 
6. Os trabalhadores da cozinha deverão obrigatoriamente utilizar toucas, máscaras, protetor facial (face 

shield) e aventais impermeabilizantes. 

 
7. Evitar tocar os olhos, nariz e boca durante as atividades de manipulação de alimentos. 

 
8. Será proibida a permanência de outros funcionários que não sejam da cozinha, nas suas 

dependências. 

 
9. Seguir os critérios técnicos e estabelecidos em legislações vigentes para higienização de hortifrútis,  

superfícies, utensílios e equipamentos envolvidos no processo. 

 
10. Seguir rigorosamente os critérios técnicos e especificados nas legislações vigentes para 

descongelamento, dessalgue, cocção, resfriamento e demais etapas da cadeia produtiva de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDAÇÕES PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES  
 

 
 

1. Limpeza e desinfecção geral: os saneantes utilizados devem estar regularizados junto a ANVISA 

(álcool ou hipoclorito de sódio a 1%, quaternário de amônia ou qualquer outra substância saneante, 

que seja de ação virucida) e o modo de uso e armazenamento devem seguir as instruções descritas 

nos rótulos dos produtos, além disso, devem estar devidamente identificados e dentro do prazo de 

validade. 

 
2. Realizar a limpeza e desinfecção de todos os objetos e superfícies tocadas com maior frequência 

como telefones, maçanetas, torneiras, interruptores de luz, corrimão, balcão, recepção, bancadas, 

teclado de computador, calculadoras, mesas, cadeiras, dentre outros, sendo necessário refazer a 

higienização e desinfecção naqueles objetos/superfícies que o hóspede manteve contato. 

 

3. Intensificar a higienização diária, limpando os ambientes e reforçando locais de maior circulação de 

hóspedes e as superfícies mais tocadas. O procedimento deve               ser realizado de forma regular, após o 

expediente de trabalho ou sempre que necessário. 

 
4. Realizar também a limpeza e desinfecção de ambientes como depósitos, além dos pontos de 

retaguarda do estabelecimento, como a área do estoque e de apoio para recebimento de mercadorias. 

 
5. Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá utilizar o EPI 

apropriado (luva de borracha, avental, calça comprida, máscara, sapato impermeável). Recomenda-

se que os      banheiros sejam higienizados e desinfectados, frequentemente. Mantê-los com papel toalha, 

sabão líquido e água para lavagem das mãos. 

 
6. Higienizar com álcool 70% as máquinas de cartão, após utilização por cada usuário. 

 
7. Disponibilizar mão de obra de limpeza e desinfecção durante todo período de funcionamento. 

 
8. Providenciar o recolhimento, frequência e descarte correto do lixo, evitando acúmulos desses. 

 
9. Recomenda-se utilizar lixeiras com tampa e aberturas sem contato manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA COZINHA  
 

 

 

1. Os procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies e materiais de cozinha, deverão ser 

adotados como em outras partes do estabelecimento. 

 
2. Para limpeza de pias, cubas, tanques e torneiras: Utilizar água, detergente e esponja. Esfregar 

atentamente ralos, cantos e junção da cuba com a bancada. Enxaguar com água limpa. Higienizar 

diariamente. 

 
3. Para a limpeza de janelas, vidros e telas: Utilizar esponja ou escova com água e detergente, 

enxaguar com água limpa, deixar secar naturalmente. Higienizar janelas e vidros semanalmente; e 

telas, quinzenalmente. 

 
4. Para a limpeza de paredes e portas: Utilizar água e sabão, enxaguar com água limpa ou pano úmido, 

deixar secar naturalmente. Frequência: portas semanalmente e maçanetas várias vezes ao dia 

(preferencialmente após cada uso). 

 
5. Para a limpeza do piso: Remover os resíduos da área com pano úmido, “não varrer à seco”, lavar  

com água e produto apropriado e enxaguar. Realizar outro enxágue com solução clorada, 

removendo-a com rodo e deixando secar naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que 

necessário. 

 
6. Para a limpeza de bancadas e prateleiras: Aplicar detergente na esponja úmida e esfregar a 

superfície do móvel, enxaguar com água, borrifar álcool 70%, deixar secar naturalmente. 

Higienizar diariamente e sempre que necessário ao longo do dia. 

 
7. Para a limpeza de talheres, panelas e potes: Após lavagem borrifar álcool 70%, deixar secar 

naturalmente e guardar em local protegido de insetos e poeira. 

 
8. Para a limpeza de refrigeradores e equipamentos: Desligar o equipamento da tomada, higienizar a 

parte interna e externa com água e sabão, enxaguar e borrifar com álcool 70%. Religar o 

equipamento. Frequência: semanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LAVABOS E 

BANHEIROS DE USO COMUM 

 

 
1. Proceder com limpeza “pesada” uma vez ao dia (preferencialmente no início do turno diurno) e 

desinfecções frequentes com aplicação de produto desinfectante com o uso de pulverizador 

(dependente da utilização) seguindo o POP específico. 

 
2. Disponibilizar dispenser de sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico. 

 
3. Utilizar somente lixeiras com acionamento por pedal e não reutilizar sacos de lixo. 

 
4. Proceder com o fechamento dos sacos de lixo e dispensá-los em local adequado. 

 
5. Manter as lixeiras com sacos de lixos. 
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1. OBJETIVOS: 

Orientar sobre a importância aos servidores(as) quanto à rotina de higienização das mãos 

no ambiente de trabalho e de removerem os microrganismos que colonizam as camadas 

superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a 

sujidade que propicia a permanência e a proliferação de microrganismos. 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Todos os funcionários e colaboradores do hotel. 

 
 

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

 

 

Lavatório de mãos com torneira. 

Água 

Sabão 
Álcool 70% 

Papel Toalha 
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4. INTRODUÇÃO 

 
“Higiene das mãos” é um termo geral, que se refere à qualquer ação de higienizar 

as mãos para prevenir a transmissão de microorganismos. De acordo com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o termo engloba a higiene simples, a 

higiene antisséptica e a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica. 

 

5. PROCEDIMENTO 

 
5.1 Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia; 

5.2 Colocar sabonete líquido, neutro e inodoro sobre as mãos úmidas; 

5.3 Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

5.4 Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando 

os dedos e vice-versa 

5.5 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais 

5.6 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando 

os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

5.7 Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando- 

se movimento circular e vice-versa. 

5.8 Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão 

direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

5.9 Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando 

movimento circular e vice-versa. 

5.10 Enxaguar as mãos, retirando os resíduos dos dedos para os punhos.(não 

consegui aproximar o texto do número veja se consegue) 

5.11 Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. 
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5.12 Enxugar as mãos com papel toalha. 

5.13 Aplicar o antisséptico adequado; 

5.14 Deixar secar naturalmente. 

 
 

Obs: Nunca secar as mãos no uniforme. 

 
 

6. FREQUÊNCIA 

 
 

6.1 Quando chegar ao trabalho. 

6.2 Quando utilizar o sanitário 

6.3 Depois de tossir, espirrar ou assoar o nariz; 

6.4 Depois de usar esfregões, panos e materiais de limpeza; 

6.5 Depois de recolher lixo e outros resíduos; 

6.6 Antes de iniciar um novo serviço; 

6.7 No início e término da limpeza do apartamento. 

6.8 Antes e após o uso de luvas; 

6.9 Toda vez que mudar de atividade; 

6.10 Cada vez que as mãos estiverem sujas. 

6.11 Manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros 

objetos; 

6.12 Coçar os olhos ou tocar na boca. 
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7. ANEXO 

7.1 Imagem ilustrativa da correta higienização das mãos: 
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1. OBJETIVOS 

Promover a barreira de proteção individual e manutenção da cadeia asséptica no 

recebimento de hóspedes, a limpeza das unidades habitacionais, cozinha, serviços de 

quarto e áreas comuns do empreendimento hoteleiro. 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Este procedimento é aplicável a todas unidades, setores de serviços e frentes de trabalho 

do Hotel. 

 
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

EPI– EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

UH- UNIDADE HABITACIONAL 

 
4. MATERIAIS 

Uniforme completo de uso individual 

Máscara de pano ou cirúrgica 

Óculos de acrílicos ou protetor facial de acrílico 

Touca 

Botas 

Luvas 

Avental 

 

5. INTRODUÇÃO 

O uso do EPI é fundamental para garantir a saúde e a proteção do trabalhador, evitando 

conseqüências negativas em casos de acidentes de trabalho. Além disso, o EPI também

http://www.saudeevida.com.br/preocupa-com-seguranca-no-trabalho/
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é usado para garantir que o profissional não seja exposto às doenças ocupacionais, que 

podem comprometer sua capacidade de trabalho e de vida durante e depois da fase ativa 

de trabalho. 

 

6. PROCEDIMENTOS 

Todos os funcionários do hotel devem se apresentar limpos, saudáveis e vestidos 

adequadamente. DIARIAMENTE os uniformes deverão ser devidamente higienizados 

pelos (as) próprios (as) funcionários (as) ou pela lavadeira no próprio estabelecimento. 

Qualquer pessoa que, aparente não estiver asseado ou com roupas inadequadas deverá ser 

excluída das suas funções até que esteja limpo e vestido adequadamente. 

Os uniformes devem ser IMPRETERIVELMENTE vestidos e retirados no local de trabalho. 

6.1 Os EPI devem ser usados tão somente durante as atividades que o exijam; 

6.2  Após o uso dos EPI estes deverão ser limpos, desinfetados ou descartados, 

conforme for o caso, seguindo as recomendações do seu uso; 

6.3  Para reaproveitamento dos EPI utilizados nos procedimentos de limpeza e 

desinfecção, deverá ser realizado processo de desinfecção por imersão (obedecido 

o tempo de contato e diluição do produto de limpeza recomendados pelo 

fabricante), seguido de enxágue com água potável, secagem e disposição em local 

apropriado previamente definido. 

6.4 Os trabalhadores responsáveis pela realização dos procedimentos de limpeza e 

desinfecção na infraestrutura devem utilizar os EPI conforme previsto na RDC 

56/2008 e deverão preencher os quadros de registro da ação, disponíveis ao final 

deste procedimento. 

6.5 Procedimentos para colocação e retirada de EPIs: 

A paramentação deve seguir a sequência: uniforme, avental (se necessário), touca (se 

necessário), máscara, óculos de proteção (se necessário), luvas (se necessário); 

6.6 O uso de EPI para cada setor deve seguir a tabela de risco a seguir: 
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Tabela 1: EPI – Indicação e modo de uso 
 

  

A QUEM 

 

SE 

INDICAÇÃ 

O 
 

MODO DE USAR 
APLICA  DE USO 

 -Todos os  -Lavar as mãos antes de vestir o uniforme, 

Uniforme colaboradores em Em todas as -Tomar o cuidado para que a roupa retirada 

completo de serviço.  áreas e não entre em contato com o uniforme a ser 

uso individual   tarefas.  vestido.   

     -Somente usar uniformes lavados  

 

 

 

 

 

 

 

 
Máscara 

-Todos os  -As máscaras devem ser individuais;  

colaboradores de  -Antes de tocar na máscara, limpe as mãos 

em serviço.   com um higienizador à base de álcool ou 

   água e sabão 

   
Em todas as 

- Coloque a máscara cuidadosamente para 

  
áreas e 

cobrir a boca e o nariz e ajuste com 

  
tarefas. 

 segurança para minimizar os espaços entre 

   a face e a máscara;  

    - Puxe a parte inferior da máscara para que 

    ela cubra sua boca e seu queixo.  

    - Enquanto estiver em uso, evite tocar na 

    parte da frente da máscara;  
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   - Remova a máscara usando a técnica 

apropriada (ou seja, não toque na frente da 

máscara, mas a remova sempre pelas alças 

laterais); mantenha-a longe das roupas, para 

evitar tocar nas superfícies potencialmente 

contaminadas da máscara.- Após a remoção 

ou sempre que tocar inadvertidamente em 

uma máscara usada, deve-se realizar a 

higiene das mãos; 

- Substitua a máscara assim que ela tornar- 

se úmida; por uma nova máscara limpa e 

seca, 

- Não reutilize máscaras descartáveis. 

- Nas máscaras de tecido proceda com sua 

lavagem ou a descarte em local apropriado 

para que isso seja feito 

- Higienize as mãos depois de tocar ou 

descartar a máscara. 

 -Camareira 
-Serviço de 

quarto 

-Limpeza do 

 

quarto 

-Utilizar protetor facial ou óculos de 

proteção sempre que houver risco de 

respingos de material biológico; 

-Os óculos ou protetores faciais devem ser 

individuais; Retirá-los ao término do 

procedimento e higienizar as mãos; 

- Em hipótese alguma tocar o rosto 

por debaixo do protetor 

Facial 

 

Óculos de 

acrílico ou 

protetor facial 

-Serviço 

Garçom 

-Lavandeira 

-Lavagem 

de banheiro 

-Limpeza de 

de acrílico  Áreas 

  Comuns 

  -Lavanderia 
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  -Serviço De -Proceder com a Limpeza Do

s 

quarto   óculos/protetores faciais com água e sabão 

-Serviço De após seu uso.    

café Da     

manhã      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Touca 

-Camareira -Limpeza do  

-Copeira quarto   

 

-Lavadeira 
- 

Lavagem 
  

 de banheiro  

 -Limpeza de  
-Se necessário, prender o cabelo antes de 

 áreas  
vestir a touca. 

   

 comuns  
- A touca deve cobrir todo o cabelo e as 

 

 -Lavanderia 
Orelhas 

    

 -Serviço De 

 quarto       

 -Serviço De      

 café Da      

 manhã       

 

 

 

Botas de PVC 

-Camareira   -Assegurar que as botas estão limpas antes 

-Lavadeira - 
Lavagem 

 de calçá-las.    

 
de banheiro 

-Calçá-las somente depois da completa 

 
-Lavanderia 

paramentação    

 -Lavar as mãos posteriormente à colocação 

  das botas     

Luvas de cano Camareira -Retirada do - O uso de luvas não substitui a higiene das 

Longo Lavadeira lixo  mãos     
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  -Desifecção - As luvas deverão ser trocadas a cada 

da UH. procedimento de arrumação de quartos ou 

-Lavagem após contato com material biológico; 

de banheiro -Retirar as luvas ao término   do 

-Lavanderia procedimento, antes de retirar o avental; 

 - Observar a técnica correta de remoção de 

 luvas para evitar a contaminação das mãos: 

 retirar as luvas puxando-a primeiro pelo 

 lado externo do punho com os dedos da 

 mão oposta; 

 - Segure a luva removida com a outra mão 

 enluvada; e - toque a parte interna do punho 

 da mão enluvada com o dedo indicador 

 oposto (sem luvas) e retire a outra luva. 

 - Proceder à higiene das mãos 

 imediatamente após a retirada das luvas. 

 

 

 

 

 
Avental 

-Camareira  -Vestir o avental no ambiente onde será 

-Lavadeira  executada a tarefa; Retirar o avental após o 

  
-Lavagem 

procedimento e lavar as mãos; 

 
de banheiro 

- Se o avental for descartável, desprezá-lo no 

 
-Lavanderia 

lixo, destinado a esta finalidade; 

 - Se o avental for  de tecido ou PVC, 

  desprezá-lo no local apropriado para 

  transporte seguro. 
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7. ANEXOS 

7.1 Fluxograma para colocação do EPI 

 

  

 

 

 

 

Realizar a higienização das mãos 

Reunir todo o equipamento 

necessário 

Colocar os EPIs: 

1-Colocar máscara 

2- Colocar luvas 

3- Colocar óculos/protetor facial 

4- Coloocar demais 

equipamentos conforme a 

atividade e a ser desenvolvida 
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7.2 Fluxograma para retirada do EPI 

 

 

 

 

: 

Remover os EPIs cuidadosamente 

de forma a evitar a auto 

contaminação ou a autoinoculação 

com as mãos ou com os EPIs 

contaminados 

 

Realizar a higienização das mãos 

 

 

 

Seuqência para retirar os EPIs: 

1-Luvas 

2- Avental 

3- Retirar máscara 

4- Proceder Higienização das mãos 
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1. OBJETIVOS: 

Orientar os colaboradores e padronizar o serviço de limpeza a ser realizado na cozinha 

de hotéis e pousadas. 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Todos funcionários que frequentem a cozinha. 

 
 

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 
 

Esponja. 

Detergente 

Água 

Sabão 

Solução clorada  

Álcool 70% 

Pano limpo. 

 

4. INTRODUÇÃO 

A limpeza e desinfecção frequentes e sistematizadas dos ambientes, equipamentos e 

utensílios também devem ser objetos de grande atenção. Recomenda-se que as empresas 

verifiquem a necessidade de aperfeiçoar suas rotinas de limpeza e a sua freqüência. A 

rotina de limpeza e desinfecção definida pela empresa deve ser seguida rigorosamente, 

lembrando-se que as superfícies, equipamentos e utensílios que entram em contato direto com 

o alimento devem ser higienizados frequentemente. 

A legislação determina que ao menos, imediatamente após o término do trabalho, deve-

se limpar cuidadosamente o chão incluindo o desague, as estruturas auxiliares e as paredes 

da área de manipulação de alimentos. Entretanto, recomenda-se que as empresas 

verifiquem a necessidade de aperfeiçoar suas rotinas de limpeza e a sua freqüência. 
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5. PROCEDIMENTO 

5.1.1 Antes de iniciar uma atividade na cozinha, lavar as mãos de acordo com o 

POP 001 

 

6.2 Colocação dos EPI: 

 

6.2.1 Cabelos devem ser mantidos presos e com toucas, as unhas devem estar 

cortadas e limpas e não deve-se utilizar nenhum tipo de acessório (tais como 

anéis, brincos, colares, relógio etc). 

6.2.2 As mãos devem ser lavadas corretamente seguindo o procedimento indicado. 

6.2.3 Deve-se utilizar máscaras durante todos os procedimentos. 

6.2.4 Os uniformes devem ser trocados a cada turno de trabalho. Não devem ser 

levados para suas residências. Devem ser lavados nas instalações apropriadas 

no próprio estabelecimento ou em lavanderia contratada. 

6.2.5 Deverá ser utilizado o avental impermeável, touca, calçados de segurança, 

luvas e máscara para a lavagem. 

 

6.3 – Limpeza de superfícies: 

 
 

6.3.1 Utilizar: Esponja, detergente, água, álcool 70%, solução clorada e pano 

limpo. Solução Clorada: 10 ml (1 colher de sopa rasa) de hipoclorito de sódio 

(água sanitária – devendo conter ativo na preparação mínima de 2 a 2,5%) para 

uso geral em 1 litro de água). 

6.3.2 Álcool 70 %: Comprar pronto ou preparar na proporção de - 250 ml de água 

para 750 ml de álcool 92,8 INPN. 
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6.3.3 Paredes e portas: Utilizar água e sabão, enxaguar com água limpa ou pano 

úmido, deixar secar naturalmente. Freqüência: portas semanalmente e 

maçanetas diariamente. 

6.3.4 Janelas, vidros e telas: Utilizar esponja ou escova com água e detergente, 

enxaguar com água limpa, deixar secar naturalmente. Higienizar janelas e 

vidros semanalmente e telas, quinzenalmente. 

6.3.5 Piso: Remover os resíduos da área com pano úmido, “não varrer à seco”, 

lavar com água e produto apropriado e enxaguar em seguida. Realizar outro 

enxágüe com solução clorada removendo com rodo e deixar secar 

naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que necessário. 

6.3.6 Bancadas e prateleiras: Aplicar detergente na esponja úmida e esfregar a 

superfície do móvel, enxaguar com água, borrifar álcool 70%, deixar secar 

naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que necessário ao longo do 

dia. 

6.3.7 Refrigeradores e equipamentos: Desligar o equipamento da tomada, 

higienizar a parte interna e externa com água e sabão, enxaguar e borrifar 

com álcool 70%. Religar o equipamento. Freqüência: semanal. 

6.3.8 Refrigeradores e equipamentos: Desligar o equipamento da tomada, 

higienizar a parte interna e externa com água e sabão, enxaguar e borrifar 

com álcool 70%. Religar o equipamento. Freqüência: semanal. 

6.3.9 Pias, cubas, tanques e torneiras: Utilizar água, detergente e esponja. 

Esfregar atentamente ralos, cantos e junção da cuba com a bancada. 

Enxaguar com água limpa. Higienizar diariamente. 
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6.3.10 Talheres, panelas e potes: Após lavagem borrifar álcool 70%, 

deixar secar naturalmente e guardar em local protegido de insetos e 

poeira. 

 

6.4 – Higienização de frutas, legumes, verduras e folhas: 
 

6.4.1 Selecionar os vegetais retirando as partes deterioradas (se houverem). 

Lavar em água corrente. 

6.4.2 Deixar de molho em solução clorada por 15 minutos. Enxaguar em água 

corrente. 

 

 

6.5 Retirada de resíduos: 
 
 

6.5.1 Talheres, panelas e potes: Após lavagem borrifar álcool 70%, deixar secar 

naturalmente e guardar em local protegido de insetos e poeira. 

6.5.2 As lixeiras devem conter tampas com acionamento por pedal e os resíduos 

devem ser acondicionados em saco próprios. Separar material orgânico, 

daqueles recicláveis e não recicláveis. 

6.5.3 Os pérfuro cortantes devem ser embalados separados e com proteção para 

não causarem acidentes. 
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6.6 – Higienização de lixeiras: 
 

6.6.1 Retirar a sujidade grossa da lixeira. 

6.6.2 Enxaguar com água corrente. 

6.6.3 Esfregar com esponja e detergente. Enxaguar bem e secar. 

6.6.4 Aplicar solução clorada, deixar secar e colocar o saco de lixo novo. 

 

6.7 Recebimento e acondicionamento de mantimentos: 

6.7.1 Observar se as embalagens estão íntegras e os produtos dentro da validade. 

6.7.2 Higienizar com álcool 70% as embalagens plásticas. 

6.7.3 Armazenar de forma adequada garantindo que o produto com a data de 

validade menor seja consumido antes. 

 

7 REFERÊNCIAS 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Resolução–RDC nº. 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre 

regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da 

União, 2004. 
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1. OBJETIVOS: 

Descrever a correta forma de proceder o check-in e o check-out de forma a garantir a 

segurança do usuário e colaborador. 

 

2. A QUEM SE APLICA 

Recepcionistas 

Mensageiros 

Gerência do Hotel 

 

 
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

EPI– EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL OMS- ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE UH- UNIDADE 

HABITACIONAL 

 

4. MATERIAIS 

Hipoclorito de sódio com 0,5 a 2% de cloro ativo ou outro desinfetante de ação 

comprovada. 

            Álcool 70% 

Álcool Isopropílico 

Placa de sinalização 

Pano de limpeza 

 

5. INTRODUÇÃO 
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O primeiro passo ao chegar a um meio de hospedagem é o check-in, momento em que 

ocorre a identificação, preenchimento dos dados, familiaridade com o hotel e após isso 

se dá a instalação na respectiva UH. Posteriormente, ao concluir o período da estadia, é 

necessário fazer o check-out que é a saída, ou seja, fechar a conta e entregar a chave do 

apartamento. 

 

Esses procedimentos ocorrem na recepção do hotel, ficando então o setor de recepção, 

como o responsável por intermediar o primeiro e o último contato com o hóspede com a 

devida segurança na troca de objetos e mantendo o distanciamento preconizado pela 

OMS. 

 

6. PROCEDIMENTO 

a. Adoção da etiqueta respiratória: 

i. Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado 

ou lenço de papel. 

ii. Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar 

imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos). 

iii. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. 

iv. Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar com água e 

sabonete ou preparação alcoólica, por pelo menos 20 segundos, secar 

as mãos com toalha de papel descartável. 

v. Orientar as pessoas a não se cumprimentarem com aproximação 

física (como beijos, abraços e apertos de mão), explicitando o motivo 

de tais orientações e a importância desta prática no atual momento; 

vi. Usar máscara de pano (ou descartáveis) nos ambientes de circulação comum; 
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7.2 Medidas de distanciamento 

7.2.1 Pegar todos os dados do hóspede antes da chegada, facilitando o 

preenchimento da Ficha de Nacional de Registro de Hóspedes. Se possível, 

fazer o check-in on line. 

7.2.2 Orientar ao hóspede para respeitar a barreira de distanciamento marcada no 

chão através de um sinalizador como fita crepe ou corda de separação. 

7.2.3 Solicitar ao hóspede recém chegado ao hotel que se dirija ao lavabo ou toalete 

mais próximos para higienizar as mãos com água e sabão antes de realizar o 

check-in; ou solicitar que ele utilize do álcool gel 70% disponibilizado na 

recepção. 

7.2.4 Disponibilizar máscara de pano ou cirúrgica ao hóspede que não estiver a 

utilizando. 

7.2.5 O hóspede deverá utilizar máscara em todo o momento que estiver nas áreas 

comuns do estabelecimento, inclusive nos momentos do check-in ou do check- 

out. 

 

7.3 Medidas de segurança no contato, troca e toque de materiais 

 

 
7.3.1 Deixar uma caneta de uso exclusivo de hóspedes, dependurada no balcão, que 

deve ser higienizada antes e após cada uso. 

7.3.2 Conferir os documentos evitando manuseá-los. 

7.3.3 Higienizar as mãos após receber qualquer material do hóspede e solicitar ao 

hóspede que faça o mesmo sempre que for necessário que o recepcionista do 

hotel lhe entregue alguma coisa. 
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7.3.4 As chaves ou cartão de acesso ao quarto devem ser higienizados antes da 

entrega ao hóspede e, preferencialmente, devem permanecer com este até 

o seu check-out. 

7.3.5 Solicitar que o hóspede lave as mãos com água e sabão ou as higienize com 

álcool gel 70% e posteriormente, friccione álcool gel 70% na chave ou cartão 

de acesso ao quarto, que deverá ser disponibilizado na recepção, sempre antes 

de iniciar o check-in ou o check-out. 

7.3.6 No check-out, higienizar a máquina de cartão de crédito/débito com álcool gel 

ou líquido 70% antes e depois do uso. 

7.3.7 Sugerir ao hóspede que faça o check-out antecipado de forma a evitar 

aglomeração na saída do estabelecimento. 

7.3.8 Pedir ao próprio hóspede que insira e retire seu próprio cartão na máquina. 

7.3.9 Se necessário receber valores em dinheiro, recebê-lo tomando o devido 

cuidado de não tocar nas mãos do hóspede e fazer o mesmo na hora de voltar 

o troco. Imediatamente depois disso deve-se higienizar as mãos. 

7.3.10 O próprio hóspede deve carregar seus pertences para da recepção para o quarto 

e do quarto para a recepção. Na impossibilidade, o funcionário designado 

(com máscara), antes de levá-los à porta do quarto, deve higienizar 

primeiramente suas mãos e depois as alças dos pertences a serem carregados 

com álcool gel ou líquido a 70%. Após encaminhar os pertences e o hóspede 

até o quarto higienizar novamente as mãos. 

 

 

 
7.4 Medidas de convívio com o colega de trabalho 



 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

 

 

CHECK-IN E CHECK-OUT 
 

(Condição extraordinária de pandemia Covid-19) 
 

Elaboração: 22/05/2020 Revisão:  

Responsável: Responsável: Pagina: 5 de 7 

 POP 004  

 
7.4.1 Higienizar as mãos freqüentemente com água e sabão líquido, e, caso isso não 

seja possível, higienizar usando preparação alcoólica a 70% friccionar por 30 

segundos. 

7.4.2 Não compartilhar objetos de uso pessoal (como escovas, celulares, óculos, 

maquiagem, dentre outros), assim como talheres, pratos e copos. 

7.4.3 Manter distância mínima de1,5 m (um metro e meio) das demais pessoas. 

7.4.4 Higienizar maçanetas, torneiras, bebedouro, corrimãos, mesas, cadeiras, 

teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e todas as superfícies 

metálicas freqüentemente com álcool 70% 

 

7.5 Orientações da limpeza da recepção 

7.5.1 Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, quartos e outros) 

com solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à base de 

cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% ou outro 

desinfetante para essa finalidade, desde que seja regularizado junto à 

ANVISA. 

7.5.2 Manter os ambientes bem ventilados, se possível com abertura de portas e 

janelas, garantindo a ventilação do ambiente. 

 

7.6 Orientações de medidas de segurança 

7.5.3 Todos os funcionários, prestadores de serviço e hóspedes devem estar cientes 

dessas medidas, por meio de cartazes disponíveis em locais estratégicos do 

estabelecimento. 
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1. OBJETIVOS: 

Descrever a correta forma de limpeza e desinfecção das áreas do hotel; elucidar sobre a 

especificidade dos saneantes e desinfetantes e determinar a melhor escolha e seu uso 

correto. 

 

2. ÁREAS E PESSOAS DE APLICAÇÃO 

Camareiras 

Recepcionistas 

Lavadeira 

Copeira 

Qualquer colaborador envolvido em processos de limpeza 

 

 

 

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

EPI– EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
 

4. MATERIAIS 

Hipoclorito de sódio com 0,5 a 2% de cloro ativo ou outro desinfetante de ação 

comprovada. 

Álcool 70% 

Placa de sinalização 

Pano de limpeza 

Balde 

Borrifador 



(LOGO DA EMPRESA) 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) 

LIMPEZA GERAL E MANIPULAÇÃO DE 

SANEANTES E DESINFETANTES 

 

 

                            
 

(Condição extraordinária de pandemia Covid-19) 

Elaboração: 20/05/2020 Revisão: Código: POP005 

Responsável: Responsável: Pagina: 2 de 10 

 POP 005  

 

5. INTRODUÇÃO 

Em função da pandemia pelo novo corona vírus e a necessidade de nortear os serviços 

de hotelaria é necessário que a rede hoteleira, bem como os seus colaboradores/usuários 

adotem e intensifiquem medidas de prevenção e proteção para evitar a disseminação do 

SARS- CoV-2. 

 

A limpeza consiste na remoção das sujidades depositadas nas superfícies inanimadas 

utilizando-se meios mecânicos (fricção), físicos (temperatura) ou químicos (saneantes) 

em um determinado período de tempo. 

 

Dentre todos os desinfetantes químicos o hipoclorito de sódio é o mais utilizado tanto 

para o piso quanto para o teto, paredes, vidraças, bancadas e outras superfícies não 

metálicas. 

 

As superfícies contaminadas ou suspeitas de contaminação devem ser desinfetadas com 

uma solução de hipoclorito de sódio com 0,5 a 2% de cloro ativo ou com outro 

desinfetante de ação comprovada. 

 

O hipoclorito de sódio é um oxidante forte e por isso não é utilizado para desinfetar 

objetos ou superfícies de metal. Para desinfetar metais, o álcool etílico a 70% (p/p) é 

uma boa alternativa(ANVISA, 2020). 

 

Relação dos produtos que podem ser utilizados para desinfecção de objetos e 

superfícies: 

Álcool 70% 

Hipoclorito de sódio a 0.5% 
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Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2- 

3.9% Iodopovidona (1%) 

Peróxido de hidrogênio 

0.5% Ácido peracético 0,5% 

Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05% 

Compostos fenólicos 

Desinfetantes de uso geral com ação fungicida, bactericida e viruscida. 

 

 

 

 

 
Segue abaixo a tabela com os principais saneantes e suas vantagens e desvantagens a 

fim de determinar a melhor e mais segura escolha para utilizar em cada superfície: 

 

Tabela 01: Escolha de Saneantes – Vantagens e Desvantagens 
 

PRODUTO VANTAGEM DESVANTAGEM 

Álcool 70% -É muito eficaz, -É altamente INFLAMÁVEL. 

-Possui ação rápida Recomenda-se que, ao aplicar o 

-Não deixa resíduos ou álcool 70%, se evite ficar perto  

manchas. de fontes de fogo (fogão,  

-Não é corrosivo. isqueiro, fósforos, etc.).  

-Baixo custo. -Não permanece molhado e a 

-Ideal para desinfetar evaporação rápida dificulta a 

pequenos equipamentos conformidade do tempo de 

ou dispositivosque contato (em grandes superfícies 

podem ser imersos, além ambientais, por exemplo).  

também de superfícies.   
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  -É afetado por fatores 

ambientais: é inovado por 

material orgânico (por isso se 

recomenda limpeza prévia). 

-Pode danificar os   seguintes 

materiais:  tubos de  plástico, 

silicone, borracha,  deterioração 

das colas. 

Hipoclorito de -Eficiente - A concentração de 0.5% é um 

sódio a 0.5% -Baixo custo produto corrosivo podendo 

e 

Alvejantes 

 causar lesões severas dérmicas e 

oculares. 

contendo  - Sobre superfícies metálicas 

hipoclorito (de  pode levar à oxidação. 

sódio, de cálcio) 
 - É instável após diluição e pode 

a 2-3.9% 

(EX: Água 

sanitária) 

 ser desativado pela luz, 

-Não deve  ser misturado com 

outros  produtos, pois  o 

hipoclorito de sódio reage 

  violentamente com muitas 

  substâncias químicas. 

 

Peróxido de 
-Rápida  

-É contra indicado para o uso em 

cobre, latão, zinco e alumínio. 

 
 

Maior custo. 

 -Pouco tóxico. 

hidrogênio 0.5%  

 -Não é afetado por 
 fatores ambientais ou 
 presença de material 

 orgânico 
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 -É seguro  para o  meio  

ambiente. 

Ácido peracético -Efetivo na presença de -É instável principalmente 

0,5% matéria orgânica. quando diluído e é corrosivo para 

  metais (cobre, latão, bronze e 

  ferro galvanizado).   

  -Sua atividade é reduzida pela 

  modificação do pH.   

  -Causa irritação dos olhos e do 

  trato gastrointestinal  

Quaternários -Não é corrosivo. -Menor ação contra 

de amônio - De baixo custo. microbactérias, vírus 

  envelopados e esporos. É 

  inativado na presença de matéria 

  orgânica, por sabões e 

  tensoativos aniônicos.  

  -Pode causar irritação de pele e 

  das vias respiratórias e 

  sensibilização dérmica  

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA 
 

 

Para outros produtos é necessário observar as informações constantes no rótulo, 

bula e/ou Ficha de Segurança (FISPQ). 

 

 
 

6. PROCEDIMENTO 

6.1 Orientações gerais 
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6.1.1 Escolha dos saneantes 

Considerando a eficácia, custo, facilidade de manuseio e risco oferecidos pelos diversos 

produtos sanitizantes, pode-se elencar como principais agentes desinfetantes para uso 

no estabelecimento hoteleiro o Hipoclorito de Sódio (Água sanitária) e o Álcool 70%. 

6.1.1.1 A água sanitária e os alvejantes comuns podem ser utilizados diluídos 

para desinfetar pisos e outras superfícies (tempo de contato de 10 

minutos). Lembre-se que estes produtos podem deixar manchas em 

alguns materiais. Recomenda-se a seguinte diluição: 

Água sanitária: diluir 1 copo (250 ml) de água sanitária / 1L água. 

Alvejante comum: 1 copo (200 ml) de alvejante / 1L água. 
 

OBS: Esta diluição deve ser usada imediatamente, pois a solução é desativada pela 

luz. 

 

 

6.1.2 O álcool 70% compreende tanto o álcool etílico 70% como o álcool isopropílico 70%. 

Esclarece-se que os produtos saneantes a base de álcool 70% podem ser encontrados na 

forma de gel ou líquido. Estes são destinados à desinfecção de objetos e superfícies 

(pisos, paredes, mesas, camas, etc.) potencialmente contaminados pelo vírus 

O Álcool 70% não necessita de diluição. 

 

 
6.1.2.1 A escolha de outro produto é permitida, desde que, sejam regularizados na 

Anvisa. Neste caso, deve-se seguir as orientações constantes no rótulo do 

produto (diluição, método de aplicação, tempo de contato etc.). 
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IMPORTANTE: Em quaisquer produtos usados, deve-ser observar e respeitar o prazo 

de validade indicado na rotulagem. 

 
 

6.1.3 Desinfetantes registrados como saneantes não são recomendados como sanitizantes para 

as mãos, pois podem não ser seguros para uso na pele por causa da sua composição. 

6.1.4 Os produtos utilizados na higienização das mãos possuem componentes hidratantes que 

evitam o ressecamento da pele e a produção de feridas. As feridas aumentariam o risco 

de entrada do vírus no organismo. 

 

6.2 Processo de limpeza geral 

6.2.1 Para qualquer processo de limpeza de áreas ou superfícies o colaborador deve 

obrigatoriamente estar equipado com os EPI apropriados de acordo com o POP 002 

(PARAMENTAÇÃO). 

6.2.2 Levar o material de limpeza até o local a ser limpo com todos os utensílios necessários 

para o procedimento. Sinalizar o local com a placa de identificação apropriada. 

6.2.3 Pulverizar no pano de limpeza a solução higienizadora e passar em todas as superfícies 

laváveis. 

6.2.4 Proceder com a varredura úmida no piso utilizando o “MOPS” ou rodo de “PVA”. 

6.2.5 Proceder   com   a   limpeza   e   desinfecção    de   maçanetas    e   corrimãos 

freqüentemente. 

6.2.6 Reforçar a limpeza de pontos de maior contato dos quartos, tais como: como fechaduras, 

interruptores, puxadores, maçanetas, puxadores de cortinas, bancada, cadeiras, 

poltronas entre outros. 
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6.2.7 Panos de chão e de limpeza devem ser submersos imediatamente em solução sanitizante 

indicada por no mínimo 10 minutos. Estes devem ser encaminhados para a lavanderia 

ou serviço terceirizado acondicionados em sacos separados do enxoval. 

6.2.8 Retirar a luvas e proceder a lavagem das mãos conforme o POP 001 HIGIENIZAÇÃO 

DAS MÃOS. 

 

6.3 Retirada do lixo 

6.3.1 Utilizando luvas de cano longas proceder com a retirada do lixo cuidadosamente. Não 

reaproveitar sacos de lixo usados. Não tocar no lixo dentro do saco. Pegar pela 

extremidade do saco vedando-o completamente com um nó antes de retirá-lo da lixeira. 

 

6.4 Limpeza do banheiro de uso comum 

6.4.1 Com luvas de cano longas e avental de PVC, iniciar a limpeza do banheiro pelas 

lixeiras. 

6.4.1.1 Higienização de 

lixeiras: Retirar a sujidade 

grossa da lixeira. Enxaguar 

com água corrente. 

Lavar com água e sabão 

Aplicar solução clorada, deixar secar e colocar o saco de lixo novo. 

 

 
6.4.2 Utilizando os “MOPS” ou rodo de “PVA” (evitar o uso de panos para a limpeza 

de chão e paredes) proceder com a limpeza e a aplicação das soluções 

higienizadoras indicadas, espalhando-as por todas as superfícies do banheiro. 
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6.4.3 O vaso sanitário deve ser limpo colocando a solução sanitária em seu interior e 

deixando agir por 10 minutos. Após este tempo dar descarga e proceder com a 

limpeza necessária. 

6.4.4 Proceder a esfregação, enxague e limpeza final do banheiro. 

6.4.5 Limpar as superfícies metálicas com álcool 70%. 

6.4.6 Terminada a limpeza do banheiro, deve-se retirar as luvas, submergi-las 

IMEDIATAMENTE em uma solução desinfetante por no mínimo 10 minutos e 

lavar as mãos conforme indicado no POP 001 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA- Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Limpeza e Desinfecção de Resíduos do Serviço de Saúde – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual%2Bde%2BLimpeza% 

2Be%2BDesinfec%C3%A7%C3%A3o%2Bde%2BSuperf%C3%ADcies/1c9cda1e- 

da04-4221-9bd1-99def896b2b5>. Acesso em 20 de maio de 2020. 

 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. 

Recomendações sobre produtos saneantes que possam substituir o álcool 70% na 

desinfecção de superfícies, durante a pandemia da COVID-19. 2020. Disponível em 

<file:///D:/bkp/Desktop/ANVISA%20- 

%200964813%20-%20NOTA%20TECNICA%2023-04-20%20(1).pdf>. Acesso em 

20/05/2020. 

 

COES, Centro de Operações de Emergência de Minas Gerais. Nota Técnica COES 

MINAS COVID-19 Nº 31/2020 – 04/05/2020. Recomendações da Vigilância Sanitária 

Para a Organização Dos Serviços Hoteleiros em Função da Pandemia de Covid- 19. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual%2Bde%2BLimpeza%2Be%2BDesinfec%C3%A7%C3%A3o%2Bde%2BSuperf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual%2Bde%2BLimpeza%2Be%2BDesinfec%C3%A7%C3%A3o%2Bde%2BSuperf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual%2Bde%2BLimpeza%2Be%2BDesinfec%C3%A7%C3%A3o%2Bde%2BSuperf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
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1. OBJETIVOS: 

Descrever a correta forma de limpeza e desinfecção das unidades habitacionais do 

hotel de forma a garantir a segurança do usuário e do colaborador. 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Camareiras do Hotel. 

 

 

 
3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

EPI– EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL UH- UNIDADE 

HABITACIONAL 

 

4. MATERIAIS 

Hipoclorito de sódio com 0,5 a 2% de cloro ativo ou outro desinfetante de ação 

comprovada. 

MOP 

Álcool 70% 

Placa de sinalização 

Pano de limpeza 

Balde 

Borrifador 

 

5. INTRODUÇÃO 

A limpeza e a desinfecção de superfícies são elementos que convergem para a sensação 

de bem estar, segurança e conforto dos hóspedes nos serviços de hotelaria, 
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além de garantir um ambiente com superfícies limpas e consequente redução do número 

de microrganismos. 

 
 

As UH do Hotel tornam-se uma área crítica no contexto da pandemia do novo Corona 

Vírus, de forma que se faz necessário que intensifique medidas de prevenção e proteção 

nesta área, para evitar a disseminação do SARS- CoV-2. 

 

A criticidade desta área, pode estar relacionado ao uso de técnicas incorretas de limpeza 

e desinfecção de superfícies e manejo inadequado dos saneantes. Assim, a padronização 

da limpeza das Unidades habitacionais do Hotel, apresenta relevante papel na prevenção 

da disseminação da SARS- CoV-2, sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de 

técnicas eficazes para promover a limpeza e desinfecção de superfícies. 

 

6. PROCEDIMENTO 

a. Orientações gerais 

Baseando-se no POP 005 LIMPEZA GERAL E MANIPULAÇÃO DE SANEANTES 

E DESINFETANTES, segue abaixo a tabela dos principais saneantes elencados para a 

limpeza das UH. 

Tabela 1: Saneantes – Indicação e modo de uso 
 

PRODUTOS DE  
INDICAÇÃO DE USO 

 

MODO DE USAR LIMPEZA/DESINFE 

CÇÃO 

Água e sabão ou Limpeza para remoção 
Friccionar o sabão ou 

detergente sobre a 
detergente  de sujidade. 

superfície. 
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Álcool a 70 % 
Desinfecção de Fricções sobre a 

(álcool etílico 70% ou equipamentos e superfície a ser 

álcool isopropílico 70%) superfícies.  desinfetada.   

Solução de Hipoclorito 
Desinfecção de Após a limpeza, imersão 

equipamentos e ou fricção por 10min. 
(10%) 

superfícies. 
 

Enxaguar e secar. 
 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

 

 

 

i. A cada limpeza das unidades habitacionais o colaborador deve obrigatoriamente 

estar equipado com os EPI apropriados de acordo com o POP 002 

(PARAMENTAÇÃO). 

ii. Limpeza de manutenção ou arrumação programada: Deverá ser realizada, 

mediante autorização do hóspede, após 3 (três) diárias corridas. A 

reposição de materiais de uso pessoal pode ser realizada por solicitação do 

cliente. 

iii. Limpeza geral será realizada após a saída do hospede (check-out) e deverá ser 

realizada com as portas e janelas do ambiente abertas para melhorar a ventilação. 

iv. Tanto para a limpeza geral quanto para a manutenção, em caso do hospede 

apresenta tosse, febre, coriza, dor de garganta e/ou dificuldade para respirar, o 

apartamento deverá permanecer fechado por 72 horas e somente após o término 

deste tempo, poderá ser limpo. 

v. Levar o material de manutenção até a porta do apartamento com todos os utensílios 

necessários para o procedimento. Sinalizar o local com a placa de identificação 

apropriada. 
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vi. Antes de entrar, bater na porta do apartamento três vezes para conferir se ele está 

realmente desocupado. Somente adentrar se este estiver vazio. Nunca entrar no interior 

das unidades habitacionais com a presença dos hóspedes. 

vii. Iniciar a limpeza através da desinfecçãodas maçanetas da porta com álcool 70% 

ou produto específico. 

viii. A descrição dos EPIs necessários para a correta paramentação do colaborador 

responsável pela limpeza está indicada no POP 002 (PARAMENTAÇÃO). 

b. Retirada do lixo 

i. Utilizando luvas e avental de PVC iniciar a retirada de todo o lixo do ambiente. 

Retirar nos próprios sacos já existentes nas lixeiras. Não reaproveitar sacos de lixo 

usados. Não tocar no lixo dentro do saco. Pegar pela extremidade do saco vedando 

completamente com um nó antes de retirá-lo da lixeira. 

 

c. Retirada de rouparia 

i. Mantendo o par de luvas e avental de PVC. Retirar toda a rouparia (roupa de cama 

e banho) e acondicioná-las em sacos plásticos e/ou lona, podendo utilizar o “Hamper”. 

Retirar delicadamente evitando grandes movimentos com a rouparia para eliminar o risco 

de disseminação de partículas. 

ii. As roupas retiradas não devem ser agitadas para reduzir risco de contaminação. 

Nunca esquecer de manter o corpo longe das roupas. 

iii. Não acondicionar mais de 30kg nos sacos pois estes devem ser levados a 

lavanderia. 

iv. Não reutilizar rouparia nas próximas hospedagens sem o devido processo de 

lavagem, mesmo se estas não forem utilizadas. 

 

d. Desinfecção de toda unidade habitacional 
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Este processo visa assegurar que toda unidade habitacional será desinfectada antes 

mesmo da limpeza, preservando desta forma, o colaborador responsável pela arrumação 

do quarto. 

i. Mantendo as luvas e avental de PVC, iniciar o processo de limpeza borrifando 

solução clorada ou outro desinfetante com ação comprovada, por todas superfícies do 

banheiro (paredes, lixeira, vaso, box e chão) e deixar agir por no mínimo 10 minutos. 

ii. Da mesma forma que no banheiro, borrifar solução clorada ou outro desinfetante 

com ação comprovada, por todas superfícies do quarto (paredes e chão) e deixar agir por 

no mínimo 10 minutos. 

iii. Se necessário, retirar o excesso da solução com pano seco (TNT descartável). 

 
 

e. Limpeza do banheiro 

7.5.1 Ainda com as luva e avental de PVC, iniciar a limpeza do banheiro pelas lixeiras. 

7.5.1.1 Higienização de lixeiras: 

Retirar a sujidade grossa da lixeira. 

Enxaguar com água corrente. 

Lavar com água e sabão 

Aplicar solução clorada, deixar secar e colocar o saco de lixo novo. 

 

 
7.5.2 Utilizando os “MOPS” ou rodo de “PVA” (evitar o uso de panos para a limpeza 

de chão e paredes) proceder a limpeza com a aplicação das soluções 

higienizadoras indicadas, espalhando-as por todas as superfícies do banheiro. 

7.5.3 O vaso sanitário deve ser limpo colocando a solução sanitária em seu interior e 

deixando agir por 10 minutos. Após, dar descarga e proceder com a limpeza 

necessária. 

7.5.4 Proceder a esfregação, enxague e limpeza final do banheiro. 
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7.5.5 

 

Limpar as superfícies metálicas com álcool 70%. 
 

 

7.5.6 
Terminada a limpeza do banheiro retirar as luvas, submergi-la 

 IMEDIATAMENTE 
 

em uma solução desinfetante por no mínimo 10 minutos e lavar as mãos conforme 

indicado no POP 001 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 

 

7.6   Limpeza do quarto 

7.6.2 Iniciar a limpeza do quarto obedecendo ao processo de cima para baixo e do fundo 

em direção a porta. 

7.6.3 Pulverizar no pano de limpeza a solução higienizadora e passar em todas as 

superfícies laváveis. 

7.6.4 Proceder com a varredura úmida no piso utilizando o “MOPS” ou rodo de “PVA”. 

Retirar todo residual de sujidade que possa ter caído da limpeza da parte superior do 

apartamento ou pré existente. 

7.6.5 Fazer o enxague da sujidade e do produto de limpeza. 

7.6.6 Reforçar a limpeza de pontos de maior contato dos quartos como fechaduras, 

interruptores, puxadores, maçanetas, controles, puxadores de cortinas, cabeceira, bancada, 

criado mudo, cadeiras, poltronas, cabides, telefone, controle remoto e outros. 

7.6.7 Panos de chão e de limpeza devem ser submersos imediatamente em solução 

sanitizante indicada por no mínimo 10 minutos. Estes devem ser encaminhados para a 

lavanderia ou serviço terceirizado acondicionados em sacos separados do enxoval. 

7.6.8 Retirar a luvas e proceder a lavagem das mãos conforme o POP 001 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 

7.6.9 Proceder com o envelopamento da cama. Como a enxoval está higienizado e vem 

diretamente da rouparia não é necessária a utilização de luvas. 

7.6.10 Realizar o abastecimento do dispenser de papel higiênico interfolhado (não 

utilizar em rolos). 
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7.6.11 Levar as roupas sujas em saco próprios e fechados utilizando de luvas. 

7.6.12 Finalizada a limpeza do quarto, proceder novamente a lavagem das mãos de 

acordo com o descrito no POP 001 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
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ANEXO 

FLUXOGRAMA DE LIMPEZA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 
 

 

                                 
 

 

 

                                               
 
 

                        
 

  

 

 

 

D

E 

DESINFECÇÃO DOS UTENSÍLIOS 

DE LIMPEZA DOS EPI 

 

  

 

DESINFECÇÃO DE TODA A ÁREA 

 

LIMPEZA DO BANHEIRO 

RETIRADA DO LIXO 

RETIRADA DA ROUPA 

LIMPEZA DO QUARTO 
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1. OBJETIVOS 

Estabelecer nova forma de serviço de Café da manhã, minimizando os riscos de 

doenças transmitidas por alimentos (DTA) e respeitando as medidas de distanciamento 

social preconizadas pelo Protocolo Sanitário correspondente. 

 

2. A QUEM SE APLICA 

Todos os colaboradores envolvidos no serviço e preparo do Café da manhã. 

 
 

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

EPI– EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

DTA- DOENÇA TRANSMITIDA POR ALIMENTO 

OMS- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

 
4. MATERIAIS 

 Hipoclorito de sódio com 0,5 a 2% de cloro ativo ou outro desinfetante de 

ação    comprovada. 

 Quaternário de amônio 

 MOP 

 Álcool 70% 

 Placa de sinalização  

 Pano de limpeza 

 Borrifador 

 Placas de identificação 
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5. PROCEDIMENTO 

a. Paramentação dos Colaboradores 

Todos os colaboradores envolvidos no processo de serviço do café da manhã 

(ou qualquer outro serviço com manipulação de alimentos) devem estar 

paramentados, seguindo as orientações do modo de uso descritas no                       

POP 002 (PARAMENTAÇÃO), com os seguintes EPI: 

 Touca  

 Máscara descartável 

 Protetor facial  

b. Marcação do horário de serviço do café da manhã 

Visando reduzir o fluxo e permanência de pessoas (hóspedes e colaboradores) 

dentro de um mesmo espaço para uma ocupação de 1.5 m² por pessoa; sugere-se 

que, em caso de grande volume de hóspedes no estabelecimento, o serviço de café 

da manhã     seja previamente agendado na recepção. 

 

c. Disponibilidade de área para higiene das mãos 

É necessário ter área destinada à higienização das mãos, sob fácil visibilidade do 

hóspede, além de informativos que orientem a correta higienização das mãos antes 

de dar início às refeições. 

 

d. Higienização das mãos do colaborador responsável pelo serviço 

Éde extrema importância que o colaborador higienize suas mãos, com água e sabão 

ou com álcool 70%, seguindo as orientações do POP 001 (HIGIENIZAÇÃO DAS 

MÃOS), antes e depois que entregar ou retirar utensílios bebidas ou alimentos na 

mesa de algum hóspede. 
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e. Limpeza da mesa 

 

i. Os utensílios retirados das mesas devem ser encaminhados diretamente para a 

pia da cozinha para que sejam imediatamente lavados conforme as orientações 

do POP003 (MÉTODOS DE COZINHA) 

ii. A mesa vazia que ainda não foi devidamente higienizada, deve ser identificada 

como: “IMPRÓPRIA PARA USO” 

iii. Os alimentos que não foram consumidos devem ser descartados no lixo 

imediatamente. 

iv. Antes que outro usuário utilize a mesa, esta, assim como suas cadeiras, devem 

ser previamente limpas com álcool 70% ou outro sanitizante de ação 

comprovada. 

v. A mesa limpa deve ser identificada como: “PRÓPRIA PARA USO”. 

 
 

f. Limpeza da área de café da manhã/restaurante 

i. Utilizando os “MOPS” ou rodo de “PVA” (evitar o uso de panos para a 

limpeza de chão e paredes) proceder a limpeza do chão com a aplicação das 

soluções higienizadoras indicadas, espalhando-as por todas as superfícies da 

área de café da manhã/restaurante. 

ii. Limpar as superfícies metálicas com álcool 70%. 

iii. Atentar-se às áreas de possíveis contatos como: corrimões, braços de cadeiras, 

torneiras de pias, etc. Proceder uma limpeza cuidadosa com a solução 

sanitizante indicada. 
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 6.0 ANEXO 

FLUXOGRAMA DE SERVIÇO DO CAFÉ DA MANHÃ: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS HÓSPEDES 

EXIGÊNCIA DE USO DE MÁSCARA NA HORA DE SERVIR 

HIGIENIZAÇÃO DA MESA DE CONSUMO 

RETIRADA DA MESA E ENCAMINHAMENTO DOS ALIMENTOS A 

SEREM DESCARTADOS AO LIXO E IMEDIATA LAVAGEM DOS 

UTENSÍLIOS UTILIZADOS 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DO GARÇOM 

Identificação: 

IMPRÓPRIA PARA 

USO 

Identificação: 

PRÓPRIA PARA USO 
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1. OBJETIVOS: 

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) foi elaborado com o intuito de 

formalizar a padronização do serviço de lavanderia de hotéis e pousadas, garantindo a 

segurança do colaborador durante a execução dos procedimentos, evitando assim, 

acidentes de trabalho e contaminações, além de fornecer subsídios para a implementação 

do recolhimento de roupa suja de forma segura e eficaz. 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Serviço de lavanderia. 

 

 

 
3. MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 
 

Detergente 

Clarificante 

Neutralizante 

Água 

Amaciante 

EPI: luva cano longo, touca, bota antiderrapante e avental. 

 

 
Obs: cada estabelecimento tem o seu fornecedor de produtos utilizados para a 

lavanderia. Seguir instruções de acordo com o fabricante. 

 

4. INTRODUÇÃO 

A lavanderia do hotel deve ser bem planejada e inserida desde o estudo inicial de 

construção do um hotel. É um setor que merece cuidado especial, assim como o 
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restaurante, a recepção, os apartamentos e outras áreas do hotel. Com uma lavanderia bem 

planejada, são oferecidas melhores condições de trabalho aos funcionários, a 

produtividade será medida, a qualidade estará presente, o custo será compatível e o lucro 

será consequência. 

A utilização de bons produtos químicos na lavanderia, vai proporcionar a 

conservação do enxoval, o custo baixo e o menor risco a saúde dos colaboradores. Em 

alguns hotéis a lavanderia é terceirizada e, nesse caso, cabe ao responsável pela lavanderia 

controlar o recebimento e envio das roupas, zelando sempre pela qualidade e segurança 

de seus funcionários. 

 

 

 
5. PROCEDIMENTO 

5.1 – Checar quantidade de produtos e se os mesmos estão dentro da validade, checar 

se há água chegando no maquinário e se há energia elétrica. 

5.2 Utilizar os EPI indicados para o local (mesmos de toda a equipe) além de avental 

impermeável e protetor auricular (se indicado em estudos de nível sonoro). 

Utilizar o uniforme padronizado. 

5.3  Abrir os sacos trazidos pelas camareiras apenas no momento da pesagem e 

lavagem evitando assim contaminação do ambiente e a secagem de material 

orgânico na peça dificultando sua remoção. 

5.4 Utilizar luvas de cano longo para classificar, separar, pesar e colocar enxoval no 

maquinário. 

5.5 Iniciar a lavagem pelo processo pesado (roupa muito suja), pois geralmente é a 

minoria e evita manchas futuras e necessidade de relavagem. 
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5.6  Colocar a quantidade 

5.7  de roupas (kg) na máquina segundo a indicação do fabricante. Evitar grande contato 

com as roupas mesmo com a utilização de luvas de cano alto e avental. 

5.8 Após abastecer as máquinas, retirar as luvas e proceder com a lavagem correta das 

mãos, de acordo com o POP 001. 

5.9  Após a lavagem, colocar as luvas limpas e retirar a rouparia e continuar o processo 

com a centrifugação e secagem. 

5.10 As toalhas devem ser apenas dobradas e resposta ao uso. Os lençóis e fronhas 

deverão ser passados ou calandrados. 

5.11 A rouparia deve ser bem ventilada. 
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