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Introdução

-------------------------------------------------------------------------------------------------Frente ao novo cenário que dispõe esta emergência sanitária global e seu impacto econômico
e social na atividade turística, o Ministério de Turismo e Esportes da Nação junto ao Instituto
de Qualidade Turística Argentina (ICTA, na sigla em espanhol), a Câmara Argentina de Turismo
(CAT) e as províncias através do Conselho Federal de Turismo (CFT) elaboraram o “Protocolo
COVID-19 para prestadores de serviços turísticos”.
As normas contidas neste protocolo seguem as recomendações estabelecidas pelo Ministério
de Saúde da Argentina, oferecendo diversas medidas e ações específicas para enfrentar a
situação atual e ajudar na recuperação da atividade. Seu principal objetivo é resguardar a saúde
e o bem-estar de trabalhadores, trabalhadoras e turistas.
Atualmente, nos encontramos perante uma pandemia (epidemia que se propaga em escala
mundial) provocada por um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi descoberto recentemente
e causa a doença COVID-19.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% das pessoas infectadas
se recupera da doença sem necessidade de tratamento hospitalário, 15% são casos moderados
com internação e 5% requer internação em terapia intensiva. As pessoas idosas e as que sofrem
de afecções médicas prévias como hipertensão arterial, problemas cardíacos, pulmonares,
diabetes ou câncer têm mais probabilidades de apresentar quadros graves.
O vírus se transmite de uma pessoa a outra através das gotas de Flügge, procedentes das vias
respiratórias, que são expelidas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala e por contato
com as mãos, superfícies ou objetos contaminados. Por esse motivo, é importante manter a
distância mínima estabelecida e tomar as precauções de contato.
Na Argentina, o Presidente da Nação, Dr. Alberto Fernández assinou no dia 12 de março de
2020 o Decreto de Necessidade e Urgência N° 260 que contempla a ampliação da Emergência
Sanitária (estabelecida pela Lei N° 27.541) em virtude da pandemia declarada pela OMS.
De maneira complementar, uma série de decretos e normas foram ditados devido a que a
dinâmica de transmissão do vírus adquiriu características diferentes em cada província.
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O Decreto 520/2020 estabelece que para todas aquelas regiões onde não existe circulação
comunitária de SARS-CoV-2 comece a reger o “Distanciamento social, preventivo e obrigatório”,
ao mesmo tempo que prorroga a medida de “Isolamento social, preventivo e obrigatório”
para as pessoas que residam nos aglomerados urbanos em que há transmissão comunitária
do vírus SARS-CoV-2 ou que não cumpram com os parâmetros epidemiológicos e sanitários
estabelecidos.
Nesta etapa, mantém-se a exigência de um sistema de monitoramento permanente da situação
que permita acompanhar a evolução da epidemia em cada área geográfica, em função de um
conjunto de indicadores dinâmicos e criteriosamente selecionados com bases científicas, tanto
para o “Distanciamento social, preventivo e obrigatório” quanto para o “Isolamento social,
preventivo e obrigatório”.
O decreto mencionado estabelece que o distanciamento social interpessoal de DOIS (2) metros
junto à utilização de máscaras, a higiene respiratória, das mãos e de superfícies são medidas
preventivas para reduzir a transmissão inter-humana do SARS-CoV 2.
A medida rege de 8 a 28 de junho de 2020, inclusive, e prorroga até a mesma data a vigência do
Decreto N° 297/20, que estabelece o “Isolamento social, preventivo e obrigatório”.
O objetivo desta norma é adotar medidas para conter o impacto da epidemia em cada jurisdição
e, ao mesmo tempo, facilitar a habilitação de atividades econômicas de maneira paulatina.
O cumprimento das medidas preventivas, bem como o rápido reconhecimento de sinais e
sintomas junto ao diagnóstico precoce, isolamento, atendimento oportuno de casos suspeitos
e confirmados, além do cuidado de seus familiares, conviventes e outros contatos próximos
constituem estratégias centrais para conseguir controlar a pandemia.
Cada jurisdição instrumenta as medidas que considera necessárias em seu território. A situação
merece que sejam assumidas responsabilidades compartilhadas entre os diferentes níveis do
Estado, as organizações da sociedade civil, a comunidade e cada habitante do país, dado que
as ações de cada indivíduo, empresa, instituição ou organismo geram impacto nos resultados
coletivos.
Em função da normativa vigente, espera-se que este protocolo estabeleça os critérios comuns
para que as autoridades jurisdicionais implementem seus próprios instrumentos, desde que os
mesmos garantam as recomendações e normas estabelecidas, contribuindo para uma “nova
normalidade” na forma de fazer turismo.
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ALCANCE
As recomendações e normas estabelecidas neste protocolo serão aplicadas em todo o território
nacional, sujeitas à fase em que se encontre e as medidas vigentes em cada jurisdição.

DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO
O documento é um protocolo de referência para as generalidades da prestação de serviços
turísticos em conjunto e dispõe, para cada uma das atividades turísticas, protocolos específicos
que serão incorporados como anexos.
O documento se divide em 2 capítulos. O primeiro, “Nomenclatura e medidas gerais”, contém as
recomendações estabelecidas pelo Poder Executivo Nacional e o Ministério de Saúde vigentes
em relação a medidas preventivas, definição e ações para garantir o distanciamento social
ou distância de segurança, procedimentos para a higiene respiratória e das mãos, além da
desinfecção de superfícies e ambientes.
O segundo capítulo, “Particularidades”, oferece as normas particulares de aplicação para
prestadores de serviços turísticos, enquadradas nas recomendações mencionadas no capítulo
precedente, atendendo às características próprias da atividade.
Além disso, para maior especificidade, serão elaborados diversos anexos que correspondem a
atividades concretas com normas e recomendações para sua aplicação.
Dessa forma, são oferecidas diversas medidas e ações específicas para enfrentar a situação
atual e ajudar na recuperação da atividade.
É imprescindível que aqueles que fazem parte da cadeia de valor do turismo se preparem para
a etapa pós-COVID-19, em que a forma de viajar, de fazer turismo e as condutas de consumo
conduzirão a uma “nova normalidade”. Este novo cenário para o sector exige revisar e atualizar
de maneira integral as gestões operativas de cada serviço.

OBJETIVOS
• Dar resposta às necessidades do setor afetado pelas medidas que restringem sua atividade.
• Implementar medidas para garantir e resguardar a saúde e o bem-estar das trabalhadoras,
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dos trabalhadores e turistas.
• Controlar e evitar a propagação do vírus.
• Acompanhar as medidas sociais que as autoridades recomendem ou estabeleçam, para mitigar
o impacto da pandemia no setor.
• Garantir a continuidade da atividade turística.
• O presente protocolo tem como finalidade ser o instrumento organizador e orientador para o
desenvolvimento de protocolos específicos para as diferentes atividades ou serviços turísticos
que o requeiram.

PÚBLICO DESTINATÁRIO
O Protocolo COVID-19 para Prestadores de Serviços Turísticos destina-se aos profissionais e às
organizações que prestam serviços turísticos em todo o território nacional, para ser aplicado de
maneira separada ou conjunta com outros Protocolos desenvolvidos no contexto da COVID-19.
Esta ferramenta propõe a adoção de medidas preventivas frente ao coronavírus, genéricas e
aplicáveis a atividades recreativas, culturais, serviços profissionais e/ou prestados em áreas
naturais, em comércios turísticos e todas as atividades ligadas direta e indiretamente ao turismo.
Particularmente, e sem prejuízo de outras prestações de serviços turísticos a que seja aplicável, a
seguinte enumeração tem carácter enunciativo, e não exclui outras que possam ser enquadradas
como prestações de serviços ou atividades turísticas, conforme a definição da Lei Nacional de
Turismo N°25.997/05.
• Serviços profissionais de bacharéis em turismo, técnicos em turismo e Guias de turismo (locais,
de lugares temáticos, provinciais, zonais, coordenadores).
• Serviços de alojamento em acampamentos e/ou abrigos de montanha, tais como barracas,
bangalôs, trailers ou “glamping”.
• Prestadores de serviços turísticos de saúde, de estética e bem-estar, termas e spas.
• Atividades desenvolvidas em centros de esqui, esqui adaptado, snowboard, trenó, raquetes e
motos de neve, quadriciclos e travessias em 4x4.
• Diferentes modalidades de pesca esportiva, pesca com mosca ou “fly-cast”, “spinning” e
“trolling”.
• Atividades realizadas em áreas naturais, turismo aventura (trekking, montanhismo, mergulho,
tirolesa, rafting, entre outras), turismo ativo, ecoturismo ou turismo alternativo.
• Visitas de áreas naturais protegidas, Parques Nacionais, reservas naturais, reservas da biosfera,
lugares protegidos pela Convenção de Ramsar1, parques provinciais.
• Aluguel de equipamento e artículos relacionados com atividades turísticas: aluguel de bicicletas,
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motocicletas, equipamentos de esqui e outros equipamentos específicos que possam ser alugados.
• Parques temáticos e recreativos.
• Praias e balneários.
• Visitas a Museus, edifícios históricos, monumentos, Patrimônios da Humanidade, atividades
de turismo cultural e idiomático.
• Turismo rural.
• Visitas a bodegas turísticas e zonas de produção vitivinícola.
• Venda no varejo de artículos regionais e artesanato.
1.

Cidade do Irã onde foi assinada a Convenção sobre a zonas úmidas de importância
internacional, em 2 de fevereiro de 1971.
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CAPÍTULO 1

Nomenclatura e
medidas gerais
-------------------------------------------------------------------------------------------------A seguir, serão relacionadas as principais definições sanitárias dispostas nas “Recomendações
para o desenvolvimento de protocolos durante a pandemia”, do Ministério de Saúde da Argentina,
com data de 11 de junho de 2020. O documento completo pode ser acessado aqui: http://www.
msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001961cnt-covid19-recomendacionespara-el-desarrollo-de-protocolos-en-el-marco-de-la-pandemia.pdf

1.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
---

1.1.1. RECOMENDAÇÕES VISUAIS
Colocar, em lugares facilmente visíveis, informações sobre as medidas de distanciamento
social, a adequada higiene respiratória e das mãos e as recomendações perante a presença
de sintomas suspeitos de COVID-19. Isso também deve ser complementado com outras
modalidades (informações na página da Web, redes sociais, por e-mail ou telefone, entre
outras) para informar os trabalhadores sobre as medidas de higiene e segurança adotadas pela
instituição. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
Quanto às características da definição de caso, a mesma se estabelece de maneira dinâmica no
site: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

1.1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) Deve ser mantida uma distância mínima entre as pessoas de DOIS (2) metros. Esta
medida se aplica tanto aos trabalhadores e às trabalhadoras quanto ao público que assista
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ao estabelecimento (clientes, fornecedores etc.). As normas e medidas de distanciamento são
determinadas e atualizadas de acordo com critérios epidemiológicos e sanitários, sujeitas à fase
e à normativa superior vigente.
b) Evitar o contato físico ao cumprimentar, como beijos, abraços ou apertos de mão.
c) Evitar reuniões em espaços fechados dentro e fora do espaço de trabalho, inclusive reuniões
familiares ou com amigos.
d) Não compartilhar chimarrão, talheres nem outros utensílios.
e) O uso de “máscara caseira ou tapa-bocas” não substitui as medidas de distanciamento
social nem a necessidade de manter a distância interpessoal de segurança, mas pode ser
considerada como uma medida adicional quando transitoriamente não for possível manter
a distância de segurança mínima. “Máscara caseira ou tapa-bocas” refere-se a dispositivos
de tecido reutilizáveis que devem cobrir completamente o nariz, a boca e o queixo usados
como medida adicional para reduzir a possibilidade de transmissão da COVID-19. Para mais
informações sobre a “máscara caseira ou tapa-bocas”, acesse o site: https://www.argentina.
gob.ar/coronavirus/barbijo
f) Para manter o distanciamento social, é preciso limitar a densidade da ocupação de espaços
(salas de reunião, escritórios, comedor, cozinha, vestiários, postos de trabalho etc.) a 1 pessoa
cada 2,25 metros quadrados de espaço circulável. Para isso, é possível utilizar a modalidade de
reserva do espaço ou de horários predefinidos. Quando isso não for possível devido a suas
características, o uso desses espaços deve ser impedido.
g) Caso não seja possível manter a distância mínima de segurança estabelecida entre postos
de trabalho, deverá ser considerada a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis de vidro)
de limpeza fácil e frequente limpeza. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencionpublico https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento

1.1.3. HIGIENE DAS MÃOS
a) Todas as pessoas que realizem tarefas em estabelecimentos habilitados, deverão lavar as
mãos com frequência e obrigatoriamente:
• Ao chegar ao lugar de trabalho.
• Antes e depois de manipular lixo ou resíduos.
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• Antes e depois de comer, manipular alimentos e/ou amamentar.
• Depois de tocar superfícies públicas (balcões, corrimãos, maçanetas, parapeitos, etc.).
• Depois de manipular dinheiro, chaves, animas etc.
• Depois de ir ao banheiro ou de trocar fraldas.
• Depois de tossir, espirrar ou limpar o nariz.
b) Recomenda-se evitar, na medida do possível, levar as mãos ao rosto.
c) Cada local ou estabelecimento deverá contar com lugares apropriado para lavar as mãos de
maneira adequada e frequente com água e sabão (dispensador de sabonete líquido/espuma,
toalhas descartáveis ou secadores de mãos). Além disso, deverão ser disponibilizadas soluções a
base de álcool 70% (por exemplo, álcool em gel).https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
atencion-publico
d) É responsabilidade da instituição fornecer os elementos adequados em quantidade
suficiente e de maneira acessível para a higiene pessoal (lavagem das mãos com sabão, solução
hidroalcoólica e toalhas de papel).
e) As soluções a base de álcool devem ser usadas somente quando las mãos estiverem limpas.
Caso contrário, deve ser feita a lavagem com água e sabão.
f) Recomenda-se a lavagem frequente das mãos com uma duração de 40-60 segundos. https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_lavarse-manos_poster_es.jpg https://
www.argentina.gob.ar/sites/default/files/gpsc_desinfectmanos_poster_es.jpg
g) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex e o nitrilo, não é recomendável o uso de
luvas, exceto para tarefas específicas, como limpeza ou contato direto com secreções.

1.1.4. HIGIENE RESPIRATÓRIA
a) Utilizar máscara caseira que cubra o nariz, a boca e o queixo em espaços de trabalho e áreas
comuns. Seu uso não substitui nenhuma das medidas de distanciamento físico nem de higiene.
b) Promover a lavagem da máscara caseira com água e sabão pelo menos uma vez ao dia,
e trocá-la imediatamente se estiver suja ou molhada https://www.argentina.gob.ar/
coronavirus/barbijo
c) Ao tossir ou espirrar, usar um lenço descartável ou cobrir o nariz e a boca com a parte
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interna do cotovelo, se não estiver usando a máscara caseira. Nos dois casos, lavar as mãos
imediatamente.
d) Colocar nas áreas de espera e/ou de alto trânsito cestos de lixo de boca larga e sem tampa
para jogar os lenços descartáveis utilizados.

1.1.5. DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
E VENTILAÇÃO DE AMBIENTES
a) É preciso respeitar sempre a normativa vigente sobre limpeza e desinfecção de acordo com
o setor e a atividade.
b) Desinfectar diariamente as superfícies. A frequência de desinfecção deve ser adequada ao
trânsito e à acumulação de pessoas, a época do ano e à ventilação dos ambientes.
c) Realizar a limpeza das superfícies com água
e detergente antes da desinfecção.
d) Fornecer os elementos necessários para efetuar a limpeza úmida (balde, esfregão, pano,
água, detergente) e a desinfecção (recipiente, esfregão ou pano, solução de hipoclorito de sódio
de uso doméstico com concentração de 55 g/L em diluição suficiente para alcançar 500 a 1000
ppm de cloro – 100 ml de água sanitária em 10 litros de água).
e) As soluções de água sanitária devem ser utilizadas dentro de 24 horas após o preparo para
garantir sua eficácia.
f) Ventilar regularmente os ambientes fechados (pelo menos uma vez ao dia), principalmente
durante o inverno ou em período de baixas temperaturas, para permitir a troca do ar.
g) Não é recomendável borrifar ou aplicar álcool, água sanitária ou
outras soluções desinfetantes sobre roupas, sapatos, sacolas, bolsas ou outros pertences.
h) Não é recomendável o uso de “cabines desinfetantes” ou outro tipo de dispositivos que
impliquem borrifar soluções desinfetantes sobre las pessoas. Esse tipo de intervenções não só
não tem sua utilidade comprovada na prevenção da transmissão de vírus respiratórios, como
seu uso também pode ser associado a potenciais efeitos nocivos. https://www.argentina.
gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/limpieza-domiciliaria
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1.2. MEDIDAS PARA A DETECÇÃO E O MANEJO DOS
CASOS SUSPEITOS E DE CONTATOS PRÓXIMOS
a) Desenvolver atividades para a identificação de potenciais casos por meio da medição da
temperatura corporal, fomentando a autoavaliação e realização de questionários simples para
a detecção de possíveis sintomas antes de entrar no lugar de trabalho.
b) Se for instaurada a medição de temperatura ao entrar na instituição, ela deverá ser realizada
com termômetros infravermelhos que não impliquem contato físico direto. As pessoas
encarregadas da medição de temperatura devem contar com equipamento de proteção
pessoal apropriado. As especificações do equipamento a utilizar deverão ser detalhadas nas
recomendações particulares de cada atividade.
c) Não permitir a entrada aos locais ou estabelecimentos onde se desenvolve a atividade de
pessoas com temperatura maior ou igual a 37,5 °C ou que apresentem sintomas próprios da
COVID-19.
d) Evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas sintomáticas ou
afetadas pela COVID-19 e seus contatos próximos.
e) Estabelecer medidas a serem adotadas no local ou estabelecimento para isolar uma pessoa
que manifeste sintomas da COVID-19. Para isso, sugere-se dispor uma sala ou zona onde
a pessoa com sintomas não tenha contato com outras pessoas e espere até ser avaliada
adequadamente. É preciso proceder de acordo com o estabelecido ou conforme indicado pelas
autoridades locais de saúde da jurisdição.
f) Em caso de identificação de pessoal com sintomas respiratórios ou febre, entrar em contato
imediatamente com o Sistema de Emergências de Saúde local para sua avaliação e eventual
transferência a uma instituição de saúde. Todas as suspeitas de COVID-19 devem ser notificadas
à autoridade sanitária local.
Considera-se contato próximo a qualquer pessoa que cumprir com a definição detalhada em:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimientode-contactos
Os contatos próximos cumprirão 14 dias de isolamento domiciliário indefectivelmente e será
feito um monitoramento estrito dos sintomas. Os 14 dias serão considerados a partir do último
dia de contato com o caso confirmado.

@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos
---

14

A utilização de elementos de proteção pessoal para cada atividade é detalhada em: https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
Colocar, em lugares facilmente visíveis, informações sobre as medidas de distanciamento
social, a adequada higiene respiratória e das mãos e as recomendações perante a presença
de sintomas suspeitos de COVID-19. Isso também deve ser complementado com outras
modalidades (informações na página da Web, redes sociais, por e-mail ou telefone, entre
outras) para informar os trabalhadores sobre as medidas de higiene e segurança adotadas pela
instituição. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/prevencion
Quanto às características da definição de caso, a mesma se estabelece de maneira dinâmica no
site: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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CAPÍTULO 2

Particularidades
das prestações de
serviços turísticos
-------------------------------------------------------------------------------------------------Prestador de serviço turístico é qualquer pessoa física ou jurídica que habitualmente proporcione,
intermedie ou contrate, direta o indiretamente com turistas, a prestação de serviços turísticos,
sujeito às normas que regulam cada atividade.
Nesse sentido, dado o amplio espectro que abarcam, considera-se conveniente estabelecer em
documentos Anexos ao presente Protocolo, diferentes normas para prestações que, por suas
particularidades, se diferenciam de outras. Além disso, este documento inclui normas genéricas
aplicáveis a aquelas atividades cujas características sejam similares.

2.1. MEDIDAS PREVENTIVAS
---

2.1.1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) Comunicar as normas de distanciamento social e as medidas adotadas para seu cumprimento
aos funcionários e visitantes e verificar seu cumprimento.
b) Manter em todo momento a distância interpessoal mínima estabelecida; a densidade de
ocupação não pode exceder em nenhum momento 1 pessoa a cada 2,25 metros quadrados.
Essas medidas devem ser cumpridas dentro e fora dos estabelecimentos.
c) Fazer o possível para que os percursos a pé, as áreas de descanso, as paradas para a explicação
das atrações e demais atividades se realizem em espaços abertos e/ou amplos, respeitando a
distância de segurança estabelecida.

@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos
---

16

d) Evitar zonas e horários passíveis de apresentar aglomerações.
e) Evitar espaços reduzidos e com capacidade limitada.
f) Circular de forma alternada ao entrar e sair dos estabelecimentos e durante o ascenso e
descenso do veículo de transporte.
g) Para tirar fotos grupais, será necessário cumprir com o distanciamento social obrigatório
durante a vigência da medida.
h) Caso a distância interpessoal mínima não puder ser respeitada por alguma circunstância,
garantir as medidas e equipamentos de proteção necessários.

2.1.2. CAPACITAÇÃO
a) É necessário se informar e capacitar sobre como reconhecer os sintomas da doença (conforme
estabelecido no Decreto 260/20 art. 15) e as medidas de prevenção da COVID-19 de acordo com
as informações oficiais comunicadas pelo Ministério da Saúde da Nação.
b) No caso de contar com funcionários, ampliar a capacitação para todos os integrantes da
organização, garantindo que todo o pessoal se capacite.
c) Todas as informações divulgadas neste contexto poderão ser baixadas aqui: https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
d) Realizar as atividades de capacitação preferencialmente de maneira remota ou, se for
presencial, manter sempre a distância interpessoal mínima estabelecida.
e) Criar um registro da capacitação específica que possa ser usado como recurso para a empresa
ou para o setor, caso seja necessário um reforço de funcionários já capacitados.

2.1.3. LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA
AO LUGAR DE TRABALHO
a) Recomenda-se o uso de meios de transporte individuais (automóvel, bicicleta, entre outros).
É preciso mantê-lo ventilado para garantir a higiene e a desinfecção de seu interior.
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b) Desde que não esteja proibido e caso seja indispensável, o transporte público poderá ser usado
exclusivamente nas atividades para as que está autorizado, seguindo estas recomendações:
• Utilizar máscara caseira ou tapa-bocas o tempo todo.
• Lembrar a importância de uma boa higiene das mãos antes, durante e depois de se locomover.
• Levar sempre um kit de higiene pessoal (sabonete, álcool em gel, lenços descartáveis, toalhas
para secar as mãos).
• Respeitar as distâncias mínimas recomendadas. Deixar um assento livre entre as pessoas.
• Evitar as aglomerações nos pontos de acesso ao transporte a utilizar.
Ao voltar para casa:
• Retirar a máscara pelo elástico, evitando tocar a testa e colocá-la para lavar (ou jogar fora, se
for descartável).
• Lavar as mãos imediatamente ao entrar e antes do contato com superfícies. https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa

2.1.4. IDENTIFICAÇÃO DO PESSOAL DE RISCO
Dentro da lista dos funcionários que desenvolvem as atividades, estão isentas do dever de
assistência ao local de trabalho, de acordo com o estabelecido pelo Poder Executivo Nacional,
através da Resolução N°207/2020 do Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social,
artículo 1°, aquelas pessoas cuja presença no lar seja indispensável para o cuidado de crianças
ou adolescentes e as seguintes pessoas incluídas nos grupos de risco:
• Maiores de sessenta (60) anos de idade, exceto que sejam considerados “pessoal essencial
para o adequado funcionamento do estabelecimento”.
• Gestantes.
• Pessoas com doença respiratória crônica: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
enfisema congênito, displasia broncopulmonar, bronquiectasia, fibrose quística e asma
moderado ou severo.
• Pessoas com doenças cardíacas: insuficiência cardíaca, doença coronária, valvulopatias e
cardiopatias congênitas.
• Pessoas com imunodeficiência e estados de imunodepressão.
• Pessoas com diabetes.
• Pessoas com insuficiência renal crônica em diálise ou com expectativas de
começar a diálise nos seis meses seguintes.
• Pessoas com doença hepática avançada.
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É preciso garantir o respeito à privacidade e à confidencialidade das informações médicas
dos trabalhadores e das trabalhadoras, com especial atenção às informações relacionada a
patologias que representem fatores de risco para formas graves de COVID-19. https://www.
argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/mayores

2.1.5. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A fim de contribuir para o distanciamento social ou distância de segurança
vigente, sugere-se alternativas ou formas de organização do trabalho:
a) Promover o teletrabalho.
b) Para aqueles que tenham que trabalhar de modo presencial, recalcar a importância de,
caso apresentem sintomas (febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, alterações
no olfato ou no paladar), não ir ao trabalho e notificar os superiores e o serviço de medicina
do trabalho, além de solicitar atendimento pelo sistema de saúde imediatamente. Utilizar
como referência para isso a definição de caso vigente do Ministério da Saúde da Nação,
que é atualizada permanentemente. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19/definicion-de-caso
Quando o prestador ou prestadora apresentar febre ou sintomas compatíveis com COVID-19,
incluso de carácter leve, deverá se abster de prestar o serviço e consultar a autoridade sanitária
local.
c) Organizar o pessoal em grupos de trabalho ou equipes para facilitar uma menor interação
entre pessoas, de modo a cumprir com o distanciamento estabelecido. Caso não seja possível
extremar as medidas de proteção sanitárias.
d) Adaptar as diferentes tarefas fundamentais do estabelecimento de modo a garantir, durante
toda a jornada de trabalho, a distância interpessoal mínima estabelecida.
e) Garantir a menor convivência simultânea possível de pessoas em um mesmo espaço físico
fechado.
f) Escalar o horário de entrada/saída de trabalhadores/as cujas tarefas precisem ser realizadas
de maneira presencial para evitar aglomerações nos pontos de acesso aos estabelecimentos e
reduzir a ocupação do transporte público em horário de pico.
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g) Dar instruções aos responsáveis e fazer seguimento de cada área para que reduzam ao mínimo
indispensável a presença dos trabalhadores e das trabalhadoras nos lugares de trabalho.
h) Quando possível, designar horários para usuários, usuárias, clientes e fornecedores de
maneira eletrônica (por telefone/e-mail). https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
atencion-publico

2.1.6. COMITÊ DE CRISE
Recomenda-se estabelecer um comitê de crise formado por todas as partes involucradas, que
estabeleçam e monitorem o protocolo a seguir, como também os(as) responsáveis por garantir
o cumprimento do mesmo.

2.2. ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE
---

2.2.1. PLANIFICAÇÃO
a) Identificar os riscos existentes em percursos a seguir, transporte a utilizar, particularidades das
áreas ou atrações turísticas a visitar, horários, condições de pernoite, restrições nas prestações
de determinados serviços turísticos, entre outros.
b) Estabelecer uma capacidade máxima por grupo e saída de acordo com os riscos identificados.
c) Planificar e coordenar as saídas ou tours com outros prestadores de serviços turísticos,
organizações ou operadores turísticos para evitar as aglomerações nas áreas e atrações
turísticas, garantindo o uso organizado e seguro dos espaços de visita e lazer.
d) Fomentar a gestão da reserva e o pagamento do serviço turístico de maneira eletrônica.
e) Informar sobre as medidas de segurança e higiene preventivas e obrigatórias requeridas
antes, durante e depois da prestação do serviço.
f) Comunicar aos grupos as políticas da atividade em relação aos visitantes que não cumpram
com as medidas de segurança e higiene estabelecidas.
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2.2.2. RECURSOS MATERIAIS
a) Contar com um kit de primeiros socorros, conforme a atividade e o lugar em que se desenvolva,
verificando a data de vencimento dos produtos e garantindo sua substituição. Consulte no link
a seguir a lista com todos os elementos que devem ser incluídos no kit básico: https://www.
argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin
b) Contar com elementos de proteção pessoal adicionais para os casos em que seja necessário,
por perdas, danos, ruptura ou esquecimento, tanto próprio como de terceiros.
c) Garantir a disponibilidade de produtos para a correta desinfecção
dos instrumentos de trabalho: álcool, toalhas desinfetantes, água sanitária e todos os produtos
que sejam necessários para o procedimento de desinfecção.

2.2.3. FORNECEDORES
a) Informar-se sobre os protocolos de prevenção implementados pelos fornecedores turísticos
com os que se trabalha (restaurantes, alojamentos, museus, monumentos, entre outros) e que
possam influir no desenvolvimento da prestação do próprio serviço.
b) Trabalhar de maneira articulada com os fornecedores turísticos para evitar aglomerações na
chegada dos grupos de visitantes.
c) Estabelecer horários ou reservas prévias à prestação do serviço.
d) Enviar previamente a documentação requerida dos(as) visitantes,
para entrar ou usar as instalações de um estabelecimento e/ou atração.
e) Definir com os fornecedores a entrada alternada dos(as)
visitantes.
f) Trabalhar colaborativamente com todas as pessoas ou organizações que interveem na
prestação do serviço.
g) Avaliar opções de abastecimento para todos os materiais e/ou serviços afetados para garantir
sua disponibilidade, identificando fontes alternativas caso o fornecimento seja afetado.
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2.2.4. TRANSPORTE DE VISITANTES
a) Cumprir com os protocolos e normas vigentes ditados pela autoridade de aplicação. Também
será estabelecido um protocolo de transporte turístico que deverá ser levado em consideração.
b) Utilizar máscara caseira ou tapa-bocas o tempo todo. Essa medida vale tanto para o pessoal
como para passageiros e passageiras, enquanto estiver vigente na jurisdição.
c) Exibir cartazes com as medidas de prevenção de COVID-19 no veículo.
d) Disponibilizar álcool em gel em todas as unidades de transporte. Aplicar pessoalmente cada
vez que os passageiros subam ao veículo, evitando assim o contato e a manipulação massiva
dos dispensadores.
e) Implementar procedimentos de sanitização para os veículos. Isso inclui todos os elementos
que estiveram em contato com passageiros e o pessoal (canetas, pastas, microfone, celulares,
sacolas etc.), além da limpeza geral de toda a unidade antes e depois de cada serviço, incluindo
assentos, encosto de cabeça, corrimãos, vidros, maçanetas das portas, banheiros (se aplicável),
entre outros. Anular qualquer serviço de lanche, alimentação etc. para minimizar a manipulação
de elementos e diminuir as possibilidades de contágio direto.
f) Transitar com os passageiros sentados em seus lugares previamente reservados. Não permitir
a entrada a aqueles que não tenham reservado um assento.
g) Instruir os(as) motoristas sobre o uso de luvas em momentos de limpeza e desinfecção da
unidade de transporte.
h) Enquanto o veículo estiver à espera de iniciar serviço, assim como durante sua circulação,
deverá permanecer com suas janelas abertas para facilitar a ventilação contínua.
i) Quando não for possível respeitar a distância mínima estabelecida, sugere-se instalar una
separação física que isole o(a) motorista e, ao mesmo tempo, permita a utilização de todos os
comandos do veículo. Essa divisão deverá ser transparente para não afetar a visibilidade nem
comprometer a segurança necessária ao prestar os serviços.
j) Se possível, manter livre a primeira fila de assentos para cumprir com a medida de
distanciamento requerida.
k) Recomendar ao grupo que, durante a espera do transporte, nas respectivas paradas e durante
a entrada, saída e permanência nos veículos, mantenham a distância social estabelecida.
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2.2.5. ENTREGA E DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO
a) Enquanto não são utilizados, guardar e proteger os equipamentos necessários para a
prestação do serviço em um depósito seguro, evitando uma possível contaminação.
b) Realizar a entrega do equipamento, respeitando as medidas mínimas de distanciamento
social estabelecidas.
c) Determinar posições de espera no lugar de equipamento, demarcando uma linha divisória caso
seja necessário, para ser atendido(a). O pessoal deixará o equipamento na zona de segurança,
e ele deverá ser colocado pelos próprios meios e sem nenhuma aproximação por parte dos
funcionários. Também deverá ser disponibilizada uma sacola em que cada pessoa colocará os
sapatos e demais pertences e que será guardada em um armário.
d) Quando forem feitas devoluções ou trocas de equipamentos provados anteriormente pelos
visitantes ou funcionários, garantir que os mesmos sejam desinfectados para sua reutilização.
e) Caso não seja necessário usar o vestiário, prever que a devolução do equipamento seja
realizada fora das instalações. Caso aconteça dentro das mesmas, garantir que a devolução seja
feita de maneira organizada e alternada, conforme a capacidade do local e o distanciamento
obrigatório imposto.
f) Informar que o equipamento deve ser manipulado de maneira autônoma, sem intervenção
nem contato com o pessoal e usando os espaços previamente reservados para sua entrega.

2.3. SEGURANÇA E HIGIENE
---

2.3.1. NO LOCAL DE ATENDIMENTO AO VISITANTE
a) Implementar medidas de verificação dos funcionários antes de sua entrada ao trabalho para
detectar sintomas compatíveis com a COVID-19. Para esse procedimento, sugere-se designar
responsáveis previamente capacitados para a tarefa. A detecção pode ser obtida através de
várias técnicas, incluindo equipamento de detecção (como termômetros sem contato) e/ou
questionários simples.
Se for instaurada a medição de temperatura, ela deverá ser realizada com termômetros
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infravermelhos que não impliquem contato físico direto. As pessoas encarregadas da medição
de temperatura devem contar com equipamento de proteção pessoal apropriado.
A definição de caso é dinâmica e pode variar conforme a situação epidemiológica e, portanto, é
necessário informar-se permanentemente na página oficial do Ministério da Saúde da Nação e
adaptar o questionário à definição vigente.
Caso uma pessoa manifeste sintomas da COVID-19, deverão ser estabelecidas medidas a
serem adotadas para isolá-la. Para isso, sugere-se dispor uma sala ou zona onde a pessoa com
sintomas não tenha contato com outras e espere até ser avaliada adequadamente.
Se forem identificadas pessoas com sintomas respiratórios ou febre, deverá entrar em contato
imediatamente com o Sistema de Emergências de saúde local para sua avaliação e eventual
transferência a uma instituição de saúde. Todas as suspeitas de COVID-19 devem ser notificadas
à autoridade sanitária local.
Todas as informações sobre os funcionários coletadas nesse contexto são de uso confidencial e
estão protegidas pela Lei N° 25.326 de Proteção de dados pessoais.
b) Usar elementos de proteção respiratória (como máscaras) durante o atendimento a turistas
enquanto a medida estiver vigente em sua jurisdição. Em caso de visitantes com deficiência
auditiva, facilitar a comunicação utilizando viseiras transparentes.
c) Evitar o contato físico direto com turistas ou com outros funcionários e funcionárias.
d) Dispor o mobiliário dos diferentes espaços comuns do estabelecimento, respeitando as
distâncias recomendadas. Caso não seja possível manter a distância mínima estabelecida entre
postos de trabalho, deverá ser considerada a instalação de medidas físicas (divisórias, painéis
de vidro) de limpeza fácil.
e) Disponibilizar álcool em gel, lenços descartáveis e cestos de lixo com tampa acionada por
pedal em áreas de atendimento ao público.
f) Quando possível, oferecer informações em formato digital, com código QR ou através da
página web. Caso forem entregues folhetos, lavar mãos com água e sabão depois de cada
entrega ou desinfectar com álcool em gel.
g) Exibir informações em cartazes, estantes ou quadros colocados no exterior e/ou interior do
local.
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h) Exigir, durante a entrada e a permanência das pessoas, o uso de máscaras que cubram o
nariz, a boca e o queixo, enquanto requerido pelas normas.
i) No caso da cobrança de taxas, venda de mapas, folhetos ou outros produtos, evitar na medida
de lo possível o uso de dinheiro, privilegiando outras formas de pagamento como os canais
virtuais, transferências, aplicativos e pagamento por meio de dispositivos ou redes de terminais
de pagamento.
j) Sinalizar o número máximo de visitantes por cada área de atendimento, especialmente em
temporada alta, para cumprir com o distanciamento social obrigatório.
k) Demarcar lugares de espera.
l) Limpar e desinfectar frequentemente o balcão de atendimento ou mesas dispostas para
esse fim, evitando o excesso de elementos que possam ter manipulados pelos(as) visitantes.
Recomenda-se higienizar depois de que cada visitante se retire.
m) Ventilar os ambientes. Durante o inverno ou em período de baixas temperaturas,
isso deve ser feito regularmente para permitir a troca do ar.
n) Verificar frequentemente a disponibilidade de sabão, álcool em gel, papel higiênico,
dispensador de sabonete líquido, entre outros. Recomenda-se dispor de um registro dessas
ações.
o) Verificar o funcionamento e a limpeza de sanitários e torneiras, pelo menos uma vez a cada
duas horas, durante a prestação do serviço.
p) Informar as medidas preventivas que o estabelecimento toma para preservar a segurança e
saúde do pessoal e de visitantes em relação ao coronavírus.

2.3.2. DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
a) Lavar as mãos regularmente, garantindo que a duração da lavagem oscile entre 40 e 60
segundos. Nos casos em que não exista a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão,
deverá ser disponibilizado álcool em gel, especialmente durante percursos e atividades.
b) Utilizar e recomendar o uso de máscaras caseiras ou tapa-bocas durante a prestação do
serviço, conforme fase e normativa vigente na jurisdição.
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c) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex e o nitrilo, não é recomendável o uso de
luvas, exceto para tarefas específicas, como limpeza ou contato direto com secreções.
d) Considerar a proteção dos olhos (óculos ou máscara tipo viseira) em tarefas pontuais ou nos
casos em que não seja possível garantir a distância de segurança e instar os(as) visitantes a
utilizá-la também. O nível de proteção dependerá da atividade a realizar.
e) Caso estiver estipulado o uso de uniforme, mantê-lo limpo e lavá-lo com maior frequência.
Quando se lave de maneira mecânica, deverá ser a uma temperatura maior a 60 °C.
f) Quando a atividade exigir troca de roupas, dispor armários pessoais, sacolas ou similares
para o armazenamento individual delas.
g) Não compartilhar instrumentos de trabalho com outras pessoas.
h) Evitar compartilhar protetores solares, roupas, acessórios ou o equipamento designado.
i) Utilizar elementos individuais para a alimentação e refrigeração. Informar que os mesmos não
podem ser compartilhados.
j) Sugerir a lavagem de mãos com água e sabão ou com álcool em gel, antes e depois de ingerir
alimentos, bebidas e/ou manipular utensílios.

2.4. LIMPEZA E DESINFECÇÃO
---

2.4.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
a) Intensificar a limpeza e desinfecção dos materiais e/ou equipamentos requeridos na prestação
de serviço antes e depois de cada atividade, sem prejuízo do cumprimento de todos os requisitos
exigidos pela normativa vigente aplicável para o uso e manutenção habitual dos mesmos.
b) Caso de existir alternância no uso de equipamentos e/ou elementos, estabelecer normas
de limpeza e desinfecção com água e sabão ou com solução a base de álcool antes de sua
reutilização (por exemplo, luvas especiais, coletes, capacetes, botas, indumentária, bastões etc.).
c) Caso utilizar dispositivos de áudio (fones de ouvido, audioguias etc.) para visitantes, garantir
a correta desinfecção antes e depois de cada uso.
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d) Quando forem necessários equipamentos de comunicação e/ou de segurança, como rádio,
walkie-talkies, luzes, sinalizadores, entre outros, eles deverão ser verificados previamente,
garantindo sua limpeza e desinfecção.

2.4.2. INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA
Se a organização contar com local para a atendimento dos(as) visitantes:
a) Garantir a limpeza e a desinfecção das instalações necessárias para a prestação do serviço
antes e depois de cada atividade.
b) Se as instalações forem terceirizadas, certificar-se de que os que oferecem o serviço cumpram
com os requisitos de limpeza e desinfecção.
c) Verificar e desinfectar os sanitários e vestiários a cada 2 (duas) horas ou de acordo com o uso,
disponibilizando água e sabão e/ou álcool, toalhas de papel, cestos com tampa não manual e
respeitando sempre as normas de distanciamento para seu uso.
d) Recomenda-se manter um registro dessas ações e mantê-lo visível para os(as) visitantes.

2.5. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
---

2.5.1. ANTES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
a) Durante o processo de contratação do serviço e junto com o orçamento, enviar aos
visitantes um documento explicativo das medidas de prevenção da COVID-19 adotadas para o
desenvolvimento da atividade.
b) Informar os(as) visitantes sobre os elementos indispensáveis que devem levar para a
atividade, como álcool em gel, máscara pessoal, lanches individuais, sacolas individuais de
resíduo, entre outros.
c) Antes de começar a atividade, informar aos visitantes o modo em que ela será realizada, o
percurso e as normas e/ou possíveis restrições aplicadas pelos diversos fornecedores (museus,
monumentos, espaços naturais, entre outros).
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2.5.2. DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
a) Realizar o registro de visitantes detalhando o nome e sobrenome, número de RG ou passaporte,
endereço de residência ou hospedagem e telefone de contato para aplicar o protocolo sanitário
da COVID-19 em caso de contágio. Também é recomendável enviar previamente por e-mail
ou outro meio eletrônico a ficha de registro e um questionário simples sobre a COVID-19, que
poderiam ser preferentemente enviados ou entregues antes da prestação do serviço.
b) Em caso de detecção de pessoas com sintomas respiratórios ou febre durante a prestação,
elas deverão ser isoladas em um lugar previsto esse fim ou mantidas separadas de outras
pessoas, a uma distância mínima de 2 (dois) metros e entrar contatado imediatamente com o
Sistema de Emergências de saúde local para sua avaliação.
c) Evitar sempre o contato direto. Nos casos em que for
necessário manter contato com as pessoas para ajudá-las, higienizar-se antes e depois, de
maneira imediata, com álcool em gel para evitar uma
possível contaminação de elementos, como máscara, roupas ou equipamento.
d) Usar sempre máscara caseira, tapa-bocas ou tecido protetor e desde o primer contato com o(a)
visitante, conforme normativa vigente em sua jurisdição. Em caso de utilizar viseira protetora
ou tapa-bocas reutilizável, desinfectá-los adequadamente depois de cada uso. Em caso de
visitantes com deficiência auditiva, facilitar a comunicação utilizando viseira transparentes.
e) Recordar aos visitantes as medidas de prevenção da COVID-19 que devem ser respeitadas
durante a prestação do serviço e que foram comunicadas previamente na contratação.
f) Informar sobre o uso correto dos materiais e do equipamento necessários para a prestação
do serviço para reduzir o risco de contágio.
g) Informar por meio de cartazes e sinalização sobre o uso correto das instalações – vestiários,
sanitários, duchas, entre outros – para cumprir com o distanciamento social obrigatório.
h) Certificar que todas as pessoas que realizem a atividade estejam usando máscaras caseiras
ou tapa-bocas, quando o uso obrigatório estiver estipulado em sua jurisdição.
i) Quando por dificuldade própria da atividade não seja possível utilizar a máscara, seja
momentaneamente ou durante toda a prestação, as medidas de prevenção sanitária deverão
ser extremas.
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j) Respeitar o horário e percurso planejados para evitar incidências que afetem o cumprimento
das medidas de prevenção estipuladas durante a prestação do serviço.
k) Em lugares ou espaços reduzidos, respeitar o trabalho dos demais prestadores turísticos e a
coordenação conjunta para cumprir com o distanciamento social estabelecido.
l) Cada vez que considere oportuno ou necessário, dar aos visitantes tempo e os meios
necessários para a correta higiene das mãos.
m) No caso de fotografias grupais, utilizar somente o celular pessoal e compartilhá-las depois
com os(as) visitantes, para evitar a manipulação de objetos pessoais.
n) Deverá ter em mãos o tempo todo os telefones de contato do serviço sanitário local e os
números de emergências.

2.5.3. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS
O atendimento às pessoas acidentadas deverá ser realizado conforme o protocolo próprio
de cada atividade. Quando não for possível manter o distanciamento social, as medidas de
proteção respiratória, de higiene e desinfecção ao momento de socorrer aos visitantes deverão
ser extremas.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde da Nação sugere:
Precauções padrão e de contato:
• Realizar higiene das mãos de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
• Usar luvas.
• Usar bata quando possível ou se contar uma sala de primeiros socorros.
• Utilizar máscara cirúrgica (devem ser colocadas e retiradas fora do quarto do paciente e
descartada no lugar apropriado).
• Deve ser feita a higiene das mãos logo depois de retirar os elementos de proteção pessoal.
• Utilizar proteção para os olhos ou máscara tipo viseira, dependendo da exposição antecipada.
• Para mais informações sobre o controle de infecções, consultar:
Prevenção e controle de infecções associadas ao atendimento da saúde. https://www.
argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/materiales/prevencion
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2.5.4. RESÍDUOS
a) Fornecer sacolas de uso individual a cada visitante para o descarte de resíduos, caso durante
a prestação do serviço não houver cestos.
b) Dispor um cesto ou receptáculo devidamente identificado onde os(as) turistas possam
descartar sua sacola individual de resíduos na volta.
c) Colocar cestos de lixo de boca larga e sem tampa nas áreas de espera e/ou de alto trânsito
para jogar os lenços descartáveis utilizados.
d) Manter a limpeza e desinfecção dos depósitos de resíduos.
e) Jogar os elementos de proteção pessoal e materiais de proteção descartáveis utilizados
durante a prestação do serviço (máscaras, luvas, entre outros) em cestos de resíduos não
recicláveis.
f) Caso os elementos de proteção pessoal sejam reutilizáveis, fazer sua correta lavagem com
água e sabão e/ou desinfecção de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde da
Nação.
g) Cada vez que se realize a retirada dos resíduos, utilizar luvas (preferentemente descartáveis)
e proteção respiratória (máscara).
h) Realizar a disposição e a gestão de resíduos de Elementos de Proteção Pessoal.
i) Recomenda-se adotar como referência as instruções do Ministério da Saúde da Nação:
“COVID-19. Recomendaciones para la gestión de residuos domiciliarios de pacientes en
cuarentena” https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
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