
FONTE: NTU/MINISTÉRIO DA SAÚDE.

PREVINA-SE
CONTRA O CORONAVÍRUS
NO TRANSPORTE URBANO COLETIVO

RECOMENDAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19

EMPRESAS OPERADORAS

•  Intensi�car a circulação de ar dentro dos veículos e manter as janelas dos ônibus abertas
   sempre que possível;

•  Operar os veículos com ar-condicionado com o modo de exaustão ligado;

•  Reforçar a limpeza diária interna dos veículos, em especial de balaústres, pega-mãos e botões de parada, 
   fazendo a higienização com mais frequência ao longo do dia
   sempre que possível, conforme os protocolos recomendados para a Covid-19;

•  Realizar a desinfecção diária dos veículos nas garagens, após a operação, utilizando
    insumos aprovados pelas autoridades médicas (Anvisa e/ou Ministério da Saúde) 
    e os protocolos recomendados para a Covid-19;

•  Comunicar e/ou disponibilizar espaços para cartazes e outros materiais informativos
    sobre a prevenção do coronavírus na frota e demais canais de comunicação 
    da empresa (sites, redes sociais, TV de bordo);

•  Orientar os funcionários sobre métodos de prevenção contra o coronavírus;

•  Fornecer máscaras para todos os funcionários que mantêm contato direto com os passageiros;

•  Colocar à disposição dos funcionários nos veículos, nas áreas administrativas e
   nas garagens álcool em gel 70° INPM;

•  Estimular, quando possível, o uso de cartões de transporte, evitando o contato 
   com dinheiro no pagamento das passagens;

•  Afastar das funções e prestar assistência aos funcionários que tenham teste positivo para Covid-19;
 
•  Afastar das funções os funcionários que tenham contato direto com os passageiros e 
   que estejam nos grupos de risco da Covid-19.
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PASSAGEIROS

•  Manter as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar, sempre que possível;

•  Evitar os horários de pico nos transportes públicos;

•  Evitar aglomerações, observando o distanciamento mínimo de 1 metro das demais pessoas
   nos pontos de parada, terminais e a bordo dos ônibus, sempre que possível;
 
•  Usar máscara nos pontos de parada e durante o deslocamento por transporte público;
 
•  Escolher rotas que envolvam apenas um meio de transporte, evitando trocas de linhas, 
   sempre que houver essa opção;

•  Lavar sempre as mãos com sabão até a metade do antebraço antes e depois de usar o 
   transporte público; alternativamente, limpar as mãos com álcool em gel 70° INPM;

•  Evitar contato físico com outras pessoas, incluindo cumprimentos e abraços;

•  Limpar com álcool em gel 70° INPM objetos tocados frequentemente;

•  Não tocar nas áreas do rosto (principalmente nariz, olhos e boca) antes de higienizar as mãos;

•  Quando tossir ou espirar, proteger a boca na parte interna do antebraço ou com um lenço descartável;

•  Utilizar lenços descartáveis quando necessário, descartando o lenço usado imediatamente no lixo;
 
•  Evitar sair de casa se apresentar sintomas de gripe ou similar. Pessoas com sintomas da Covid-19
   devem utilizar o transporte público somente se necessitarem se deslocar até um serviço de saúde, 
   tomando os devidos cuidados para evitar a contaminação dos demais passageiros 
   (uso obrigatório de máscara e álcool em gel nas mãos; distanciamento mínimo de 1 metro 
   das demais pessoas);

•  Seguir as orientações o�ciais do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias.
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EMPRESAS OPERADORAS/ADMINISTRADORAS DE TERMINAIS 

•  Adotar medidas para evitar aglomerações, como o reposicionamento de guichês e a
 organização de �las com distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas;

•  Intensi�car a limpeza e desinfecção das áreas públicas dos terminais, em especial das áreas 
   de maior risco de contato (corrimões, catracas, beirais, guichês, banheiros, 
   bilheteiras e demais equipamentos);

•  Disponibilizar álcool em gel 70° INPM para funcionários, por meio de dispositivos
   instalados em locais acessíveis;

•  Disponibilizar máscaras para todos os funcionários que tenham contato direto
   com os passageiros;

•  Divulgar os cuidados preventivos recomendados para funcionários e passageiros, com ênfase
   nas medidas a serem adotadas no transporte público;

•  Afastar das funções e prestar assistência aos funcionários que tenham teste positivo para Covid-19;
 
•  Afastar das funções os funcionários que tenham contato direto com os passageiros e 
   que estejam nos grupos de risco da Covid-19.


