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

O Ministério de Turismo e Esportes da Nação, em conjunto com a Câmara Argentina de Turismo 
(CAT), o Instituto de Qualidade Turística Argentina (ICTA), a Associação Argentina de Ecoturismo 
e Turismo Aventura (AAE- TAV), a  Federação de Câmaras de Turismo da  República Argentina 
(FE- DECATUR),os estados, através do Conselho Federal de Turismo, elaboraram o Anexo Guias 
de Turismo como complemento do “Protocolo COVID-19 para Prestadores Turísticos”.

O objetivo do presente documento é aprofundar as normas ali estabelecidas, e garantir tanto 
a interpretação quanto a aplicabilidade nos serviços e nas prestações prestados por todos 
aqueles que se desempenharem como Guias de Turismo no território nacional, visa atender 
as particularidades, gestão e características próprias dessa profissão em todas as categorias e 
modalidades.

O novo cenário para o setor exige revisar e atualizar as gestões operacionais de cada prestação 
visando minimizar as possibilidades de contágio mediante a adoção de medidas de prevenção 
diante da emergência sanitária mundial provocada pela propagação do vírus COVID-19, e 
enquadrar as normas de comportamento dos trabalhadores e dos usuários destes serviços, 
conforme as recomendações globais e nacionais no contexto desta pandemia. 

É imprescindível que aqueles que conformam a cadeia de valor do turismo estejam preparados 
assim que a fase crítica da pandemia e a situação epidemiológica forem superadas e a habilitação 
de atividades econômicas for permitida, possam brindar seus serviços e recobrar a confiança 
dos visitantes em um marco de segurança.
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PARTICULARIDADES DA PRESTAÇÃO

1. Antes da  
prestação do 
serviço
--------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Solicitar aos passageiros ou visitantes uma declaração assinada sobre sintomas relacionados 
com a COVID-19, quando esta tarefa  não  tiver  sido  realizada  anteriormente pela agência de 
viagens, pela empresa ou pelo órgão através do qual o serviço foi contratado. Neste último caso 
verificar a informação compilada.

b) Caso o serviço guiado requeira o transporte de ônibus ou de outro tipo de veículo terceirizado e 
ocupado por passageiros provenientes de outros destinos, solicitar uma declaração da empresa 
contratante que certifique que a unidade foi higienizada adequadamente e que os passageiros 
não apresentam sintomas compatíveis com a COVID-19.

c) Sugere-se recomendar a pessoas pertencentes a grupos de risco, não participar das diferentes 
atividades guiadas ou considerar a possibilidade de determinar horários ou saídas particulares 
intensificando as medidas de prevenção estabelecidas, enquanto subsistirem as condições de 
maior risco para aqueles que pertencem ao mencionado grupo.

d) Informar a política de cancelamento ou remarcação da prestação do serviço diante de sinais 
de sintomas compatíveis com a doença COVID-19 em passageiros, visitantes ou guia.

e) Enviar a cada passageiro ou visitante, preferentemente através de qualquer meio de 
comunicação digital (correio eletrônico, Whatsapp, Telegram, entre outros) as passagens, 
vouchers e/ou passes requeridos para a utilização dos  serviços contratados e/ou para a entrada  
e uso das instalações das atrações turísticos inclusas.

f) Sugere-se recomendar que cada visitante leve seu próprio  equipamento  e  elementos 
pessoais para a realização das  atividades, como binóculos para avistar aves, bastão de trekking, 
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kit sanitário, marmita individual, sacos de lixo individual, entre outros. Caso sejam fornecidos 
pelo guia, certificar-se da correta desinfecção.
g) Determinar e informar, preferentemente através de qualquer meio digital, pontos de encontro 
externos a fim de evitar aglomerações em setores de desembarque de passageiros/as, recepção 
de hotéis, entre outros.

h) Certificar-se,  por meio de uma lista de verificação, a existência de todos os elementos de 
segurança e proteção individual necessários para o desenvolvimento da atividade e para a 
prevenção de contágio da COVID-19.

i) Contar com uma caixa de primeiros socorros como parte do equipamento pessoal do guia. 
Caso o serviço guiado requeira o transporte de ônibus ou de outro tipo de veículo, verificar 
que a unidade tenha uma caixa de primeiros socorros contendo todos os elementos conforme 
o estabelecido pelo Ministério de Saúde da Nação. https://www.argentina.gob.ar/salud/
primerosauxilios/botiquin

j) Planificar as paradas técnicas para o uso de banheiros públicos em lugares relevados com 
anterioridade que tenham demonstrado uma adequada higiene nas instalações.

k) Estar ciente da responsabilidade e do papel designado no comitê de crise conformado que 
permita garantir o cumprimento do protocolo a seguir.

l) Caso seja estipulada a medição da temperatura de passageiros ou visitantes, antes de iniciar 
uma excursão ou visita guiada, determinar e informar quem será a pessoa responsável de fazê-lo.

https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin
https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin
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PARTICULARIDADES DA PRESTAÇÃO

2. Durante da  
prestação do 
serviço
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) Evitar a  distribuição de material impresso tais como panfletos, mapas, diagramas, entre 
outros. Optar, em vez disso, pelo envio da  informação  por qualquer meio de comunicação 
digital (correio eletrônico, Whatsapp, Telegram, entre outros).

b) Caso ofereça informação impressa, se possível, que a documentação esteja plastificada, e 
seja fácil de limpar e desinfetar ou para o uso uma única vez.

c) Caso busque passageiros em aeroportos, terminais de ônibus ou portos, procurar realizar 
as apresentações formais e a rotina de boas-vindas fora das  instalações e antes de subir no 
transporte, mantendo a distância social estabelecida e evitando qualquer tipo de cumprimento 
que envolva contato físico, beijos, abraços ou apertos de mãos.

d) Nas atividades que incluam buscar a pessoa na hospedagem, procurar anunciar-se na 
recepção e esperar o passageiro fora das instalações, sempre que as condições climáticas 
permitirem.

e) Controlar que cada passageiro ou visitante realize o uso correto de seu equipamento de 
proteção individual durante toda a atividade, verificando que as máscaras de proteção facial 
cubram nariz, boca e queixo, e que respeite o distanciamento social estabelecido.

f) Pré-determinar e cumprir uma agenda estrita de horários e duração de cada tour e/ou visita 
guiada, que evite o entrecruzamento de visitantes e/ou grupos e permita contar com o tempo 
suficiente, entre cada atividade para a correta desinfecção dos instrumentos e materiais de 
trabalho utilizados.
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g)Na medida em que o tipo de serviço permitir, realizar as resenhas e descrições de atrações e 
monumentos turísticos em espaços abertos, minimizando o tempo dentro de museus, igrejas 
ou lugares fechados.

h) Evitar a aglomeração de passageiros ou visitantes nos setores e pontos críticos das atrações  
turísticas como bilheterias, mirantes, passarelas, sanitários, locais ou bancas/barracas de venda 
de artesanatos e produtos regionais, entre outros.

i) No caso de serviços guiados que considerem mover-se por trilhas ou lugares estreitos, 
marchar em fila respeitando o distanciamento social estabelecido, circular pelo lado direito, e 
fazer as paradas em lugares amplos - não em áreas de circulação - evitando o encontro com 
outros grupos. Se se encontrarem com outro grupo de visitantes com um ritmo de marcha 
diferente, manter a distância até que as personas que vão à frente parem. Se existir espaço 
suficiente avançar e ultrapassá-las, caso contrário parar a marcha e manter sempre distância.

j) Realizar a correta e constante desinfecção das ferramentas e elementos de trabalho como 
canetas, pastas, cartazes de identificação de passageiros/as, crachás, entre outros, e objetos de 
uso pessoal como óculos, chaves e celular.

k) Contar, em todo momento, com os telefones de contato do serviço de saúde local e os 
números de emergência.

l) Se houver sintomas e suspeitarem de contaminação por COVID-19 em um passageiro ou 
visitante já iniciada a excursão, visita guiada ou transporte, seguir as instruções conforme o 
estabelece pelo Ministério de Saúde da Nação - parar a atividade, isolar a persona do resto 
do grupo a uma distancia de pelo menos 2 metros, contatar às autoridades sanitárias locais 
para avaliá-la, avisar a agência de viagens ou empresa transportadora e esperar instruções 
para continuar com a atividade. Estas recomendações também valem para o caso de que quem 
apresentar sintomas for o guia ou o motorista do veículo de transporte.

2.2. VISITAS GUIADAS EM MUSEUS, CENTROS 
DE INTERPRETAÇÃO E/OU ÁREAS NATURAIS 
PROTEGIDAS
a) Realizar agendamentos ou reservas com anterioridade e em horários escalonados.

b) Definir e informar a capacidade máxima por visita e por sala ou setor a fim de respeitar e 
cumprir a distancia social estabelecida.
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c) Planificar e organizar o trajeto de forma coordenada com outros guias do lugar a fim de 
evitar a aglomeração de pessoas em um mesmo espaço físico. Identificar as entradas e saídas, 
estabelecer um sentido único de circulação, determinar horários e paradas descritivas da visita, 
entre outros.

2.3 SERVIÇOS QUE REQUEIRAM MOVER-SE DE  
ÔNIBUS OU OUTRO TIPO DE VEÍCULO
a) Nos casos em que o serviço guiado ou de transporte requeira mover-se de ônibus ou de 
outro tipo de veículo, e se as autoridades locais o permitir, estabelecer pontos de embarque e 
desembarque de passageiros em áreas ou setores pouco movimentados.

b) Indicar com anterioridade o assento designado para cada passageiro, de forma tal que 
permita manter a distância social estabelecida, e informar e verificar que as medidas de higiene 
pertinentes sejam cumpridas. Em caso de fornecer álcool em gel evitar a manipulação massiva 
do dispenser fornecendo o produto pessoalmente para cada passageiro ao subir no veículo.

c) Verificar que a climatização do veículo oscile em uma temperatura ambiente entre 23° – 26° 
C, assegurando a suficiente renovação do ar.

d) Procurar utilizar microfones de uso exclusivamente pessoal. Se for inevitável compartilhar 
o uso, utilizar cobertores descartáveis ou plástico-filme que permitam realizar uma correta 
desinfecção, antes e depois de cada manipulação.

e) Sempre que as condições climáticas permitirem, guiar e abordar as descrições das atrações 
turísticas principalmente fora do ônibus ou do veículo utilizado, estabelecendo para isso paradas 
ou pontos específicos. Caso contrário, intensificar as medidas de segurança verificando que cada 
passageiro tenha colocado o cinto de segurança e proteção respiratória -esta recomendação 
vale também para o motorista  e para o guia-, guiar olhando para frente e procurar utilizar 
protetor facial transparente.

f) No caso de excursões de mais de 2 horas de duração, reforçar dentro do ônibus as medidas de 
limpeza e desinfecção, ventilando-o de forma repetida e realizando uma frequente desinfecção 
das mãos.
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PARTICULARIDADES DA PRESTAÇÃO

3. Depois da  
prestação do 
serviço
--------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Ao finalizar a excursão ou visita guiada recomendar os passageiros ou visitantes lavar a 
roupa e desinfetar os objetos pessoais utilizados durante o trajeto como máscaras, celulares, 
binóculos, mapas. Ao mesmo tempo, solicitar jogar os sacos de lixo pessoais corretamente 
fechados nos lugares habilitados para isso.

b) Desinfetar o microfone, pertença indistintamente ao guia ou ao veículo, e guarde-o em um 
lugar seguro.

c) Revisar que não tenha ficado nenhum elemento ou objeto dos passageiros ou visitantes. Se 
encontrar algum objeto esquecido colocá-lo numa sacola para ser entregue posteriormente à 
agência, escritório do operador ou hotel. Após finalizada a revisão proceder imediatamente à 
higiene das mãos.

d) Entregar na agência de viagens ou escritório do operador que oferece a excursão, a lista com 
os nomes e sobrenomes dos passageiros que participa- ram da  atividade acompanhada das 
declarações assinadas de cada um.

e) Informar e registrar qualquer incidente que houver relacionado com a COVID-19 durante a 
excursão ou visita guiada.

f) Nos casos de recepcionar as sugestões e comentários de passageiros ou visitantes depois de 
prestado o serviço, facilitar e promover a utilização de medos digitais tais como QR code, que 
redirecionem a uma enquete ou formulário na nuvem, Google Maps, redes sociais, entre outros.

g) No caso de contar com livro de visitas físico, considerar a possibilidade de substituí-lo por uma 
versão digital. Caso contrário, incentivar o uso de caneta pessoal, desestimando a colocação de 
canetas de uso compartilhado.
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