@InproturArg

Protocolo
COVID-19
Turismo Rural
ANEXO DE

PRESTADORES TURÍSTICOS
JULHO 2020

@InproturArg

Protocolo COVID-19 Tourism Service Providers: Rural Tourism
---

2

Índice
--------------------------------------------------------------------------------------------------

INTRODUÇÃO

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. DEFINIÇÕES
1.1. Turismo rural
1.2. Atividades produtivas
1.3. Atividades educativas
1.4. Atividades recreativas

4
4
4
4
5

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. PARTICULARIDADES DA PRESTAÇÃO
2.1. Considerações gerais
2.2. Visitas e atividades produtivas no âmbito
do turismo rural
2.3. Visitas e atividades educativas no âmbito
do turismo rural
2.4. Visitas e atividades recreativas no âmbito
do turismo rural

6
6
7
9
10

--------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

12

@InproturArg

Protocolo COVID-19 Tourism Service Providers: Rural Tourism
---

3

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 (AAETAV), a Federação de Câmaras de Turismo da República Argentina
(FEDECATUR) e os estados, através do Conselho Federal de Turismo, elaboraram o presente
Anexo de turismo rural.
Este documento é um complemento do “Protocolo COVID-19 para Prestadores Turísticos”,
elaborado com o objetivo de aprofundar as normas ali estabelecidas, e garantir tanto a
interpretação quanto a aplicabilidade nas prestações de serviços turísticos no âmbito rural de
todo o território nacional. Visa atender as particularidades, gestão e características próprias do
turismo rural nas diferentes práticas e alternativas,
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 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
quando a fase crítica da pandemia e a situação epidemiológica forem superadas e as atividades
econômicas forem habilitadas, para que possam brindar seus serviços e recobrar a confiança
dos visitantes com total segurança.
Estas normas que se referem ao turismo rural, que como anexo são apresentadas aqui, estão
diagramadas em sintonia com os demais protocolos vigentes que se referem às atividades e
que poderiam ser realizadas no âmbito rural, as quais, no caso de corresponder, os prestadores
ou organizações deverão remeter-se aos protocolos COVID-19 para Meios de Hospedagem
turísticos, Estabelecimentos gastronômicos, Agências de viajes e turismo, Turismo de negócios
e eventos e os sucessivos que forem aprovados.
Todos eles estão disponíveis
protocolos-covid-turismo

em:

https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/
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1. Definições

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. TURISMO RURAL
A Organização Mundial do Turismo (OMT) define o turismo rural como um tipo de atividade
turística em que a experiência do visitante está relacionada com um amplo espectro de produtos
vinculados, em geral, com as atividades relacionadas com a natureza, a agricultura, as formas
de vida e as culturas rurais, a pesca com vara e a visita a pontos de interesse.
As atividades de turismo rural são realizadas em entornos não urbanos (rurais) com as seguintes
características:
a) baixa densidade demográfica
b) paisagens e ordenação territorial onde prevalecem a agricultura e a silvicultura
c) estruturas sociais e formas de vida tradicionais

1.2. ATIVIDADES PRODUTIVAS
Consideram-se atividades de produção toda ação, individual ou social, cujos processos são
vinculados com a semeadura, a colheita e as que transformam os insumos tais como matérias
primas e recursos naturais com o fim de elaborar e fabricar bens e serviços requeridos para
satisfazer uma necessidade.

1.3. ATIVIDADES EDUCATIVAS
Consideram-se atividades educativas toda tarefa programada pelos educadores e estudantes,
seja em forma individual ou grupal, dentro ou fora da sala de aula, com o fim de atingir os
objetivos de uma determinada matéria.
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1.4. ATIVIDADES RECREATIVAS
Consideram-se atividades recreativas toda ação, individual ou social, que tem como objeto o
entretenimento ou divertimento, e a experiência vivencial da persona que a realiza.
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2. Particularidades
da prestação
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Dadas as particularidades do turismo rural, a continuação detalha-se uma serie de normas e
sugestões aplicáveis às possíveis práticas e serviços que esta modalidade oferece.
a) Recomenda-se informar a política de cancelamento ou reprogramação da prestação do
serviço para os casos compatíveis com a doença COVID-19 em visitantes ou prestadores.
b) Sugere-se recomendar a personas pertencentes a grupos de risco que não participem
das atividades ou considerar a possibilidade de estabelecer horários ou saídas particulares,
intensificando as medidas de precaução estabelecidas.
c) Antes da contratação do serviço consultar se os visitantes são portadores de algum tipo
de deficiência, ou se possuem mobilidade ou comunicação reduzida, a fim de considerá-los
no momento de informar as medidas e recomendações sanitárias e de segurança, além de
providenciar a assistência necessária requerida para realizarem a atividade.
d) Solicitar uma declaração assinada sobre os sintomas relacionados com a COVID-19 a todas as
personas que visitarem as instalações e/ou realizarem as atividades.
e) Antes de iniciar a atividade, verificar que a caixa de primeiros socorros tenha todos os
elementos exigidos pelo Ministério da Saúde da Nação. https://www.argentina.gob.ar/salud/
primerosauxilios/botiquin
f) Caso tenha um setor de estacionamento, prever que os espaços para os veículos permitam
respeitar a distância mínima estabelecida durante o embarque e o desembarque de passageiros.
Procurar delimitá-los e sinalizá-los.
g) Caso o serviço implique o transportar os visitantes dentro do estabelecimento ou propriedade
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para a realização das atividades, entregar sacos de lixo para jogarem os elementos descartáveis
de uso pessoal (lenços, guardanapos, garrafas de água individuais descartáveis, máscaras de
proteção facial descartáveis e outros).
h) Recomenda-se, na medida do possível, desestimar o uso de guarda-roupas, sugerindo que
casacos, bolsas e bolsos sejam guardados nos veículos particulares ou nos ônibus. Caso tenha um
guarda-roupa, deverão ser mantidas as condições de limpeza e desinfecção correspondentes.
i) Evitar credenciais, distintivos pendurados ou etiquetas de identificação para os visitantes. Caso
os utilize, procure que sejam de materiais que permitam ser limpos e desinfetados facilmente.
j) Controlar que os visitantes utilizem corretamente o equipamento de proteção pessoal durante
toda a atividade, verificando que as máscaras de proteção facial cubram nariz, boca e queixo,
enquanto o uso obrigatório estiver vigente, e que o distanciamento social estabelecido seja
respeitado.
k) Desestimar o uso de bebedouros ou dispensers públicos de água a fim de evitar que
recarreguem as garrafas ou cantis pessoais. Caso contrário, fornecer copos descartáveis
biodegradáveis e maximizar as medidas de limpeza e desinfecção dos mencionados bebedouros
ou dispensers .
l) Caso receba as sugestões e comentários dos visitantes após realizar o serviço, facilitar e
promover a utilização de meios digitais como QR code que redirecionem para uma enquete ou
formulário na nuvem, Google Maps, redes sociais, entre outros.
m) Se contar com um livro de visitas físico, considerar a possibilidade de substituí-lo por uma
versão digital. Caso contrário, incentivar o uso de canetas pessoais, desestimando a colocação
de canetas para uso compartilhado.

2.2. VISITAS E ATIVIDADES PRODUTIVAS
NO ÂMBITO DO TURISMO RURAL
a) Na hora de receber os visitantes, e antes de iniciar a atividade, relembrar e explicar as medidas
de prevenção implementadas e que devem ser respeitadas durante a visita e a degustação dos
produtos: contato com as instalações, manipulação de produtos, distância social estabelecida,
uso de máscaras de proteção facial, limpeza e desinfecção das mãos, manipulação de utensílios
e guardanapos, entre outros.
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b) Planificar e organizar um cronograma de visitas em dias e horários determinados com
anterioridade, estabelecendo a capacidade máxima de ocupação do lugar conforme a
determinação do Ministério da Saúde da Nação, por visita e/ou atividade produtiva e de
degustação, entre outras.
c) Em função do ponto anterior, estabelecer uma agenda estrita de entrada e saída de visitantes
e da duração de cada atividade e/ou proposta produtiva, que evite o entrecruzamento dos
grupos e permita contar com o tempo suficiente, entre prestação e prestação, para a correta
desinfecção dos espaços e elementos utilizados.
d) Organizar o percurso da visita aos espaços ou setores de produção em um único sentido
de circulação, prevendo que os pontos explicativos em que é dada a informação do processo
produtivo sejam espaços ventilados que permitam cumprir a distância social estabelecida.
e) Evitar a aglomeração de visitantes nas áreas e pontos críticos da prestação do serviço como
recepção, áreas de degustação e venda de produtos regionais, sanitários, estacionamentos,
entre outros.
f) Evitar a possibilidade de que os visitantes realizem visitas autoguiadas ou livres pelas áreas
de elaboração e/ou produtivas.
g) Evitar que os visitantes entrem em contato com os equipamentos de produção, impedindo a
manipulação de tampas, espátulas, mangueiras, fôrmas, alavancas, manivelas, torneiras, cabos
e moldes, entre outros.
h) Preferentemente, e sempre que as condições climáticas permitirem, planificar e realizar a
degustação de produtos em espaços abertos respeitando e fazendo cumprir a distância social
estabelecida.
i) Realizar a degustação de produtos maximizando o tempo, procurando que não supere a
duração de 15 minutos.
j) Na hora da degustação de produtos certificar-se de que cada visitante tenha realizado a
correta higiene das mãos, facilitando para isso o tempo e os elementos necessários para a
correta desinfecção. Caso forneça álcool em gel, evitar a manipulação massiva do dispensador,
fornecendo pessoalmente a cada visitante na entrada da sala ou setor de degustação.
k) Na hora da degustação de produtos procure que as porções sejam pequenas, preferentemente
entregues com uma pinça sobre um guardanapo descartável evitando o contato direto com as mãos.
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l) Utilizar, preferentemente, copos descartáveis biodegradáveis de uso individual em caso de
degustação de licores, vinhos, cervejas ou outras bebidas e infusões.
m) Nos setores de degustação distribuir lixeiras de boca larga sem tampa, para jogar ali os
elementos descartáveis utilizados durante a atividade.
n) Caso haja venda de produtos, sugere-se instalar vitrines ou assegurar que estejam atrás do
balcão para evitar que os visitantes tomem contato com os frascos, garrafas, ou lembrancinhas
expostos.
o) Oferecer promoções ou kits já armados a fim de agilizar o processo de venda.
p) Na hora da venda de produtos, facilitar e incentivar a utilização de meios de pagamento
eletrônicos.

2.3. VISITAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS
NO ÂMBITO DO TURISMO RURAL
a) Coordenar com as instituições ou estabelecimentos educativos os dias e horários disponíveis
para as atividades educativas procurando um cronograma de visitas espaçado, de tal forma que
evite o entrecruzamento de alunos e estudantes e que permita contar com o tempo suficiente,
entre prestação e prestação, para a correta desinfecção dos espaços, equipamento e elementos
utilizados.
b) Informar antecipadamente às instituições ou estabelecimentos educativos a quantidade
máxima de alunos ou estudantes permitida por visita e/ou atividade educativa e os requisitos
para participar dela, como equipamentos de proteção individual, kit de higiene, declaração
assinada sobre sintomas relacionados com a COVID-19, entre outros.
c) Organizar o percurso da visita de granjas, áreas de elaboração ou produção, lugares
patrimoniais e de interesse educativo em um sentido único de circulação, prevendo que os
pontos selecionados para a explicação de conteúdos formativos e didáticos sejam espaços
abertos e/ou ventilados que permitam cumprir a distância social estabelecida.
d) Caso haja arquibancada ou assentos para exibições ou projeções educativas, garantir que o
distanciamento social estabelecido e as corretas condições de higiene sejam respeitados.
e) Caso conte com instalações para a realização de piqueniques e lanches, verificar que as
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dimensões e distribuição de espaços respeitem o distanciamento social estabelecido. As
superfícies de contato desses espaços deverão ser desinfetadas antes de serem utilizadas por
outro grupo.
f) Evitar a aglomeração dos alunos e estudantes em setores e pontos críticos da prestação
do serviço, como recepção, locais interpretativos, espaços de venda de produtos regionais,
sanitários, estacionamentos, entre outros.
g) Evitar a possibilidade de que os alunos e/ou estudantes realizem visitas autoguiadas ou livres
pelos setores ou caminhos educativos e interpretativos.
h) Caso a atividade contemple visitas a mostras e/ou exibições de objetos que não possam
ser desinfetados corretamente, evitar que sejam manipulados e/ou o contato dos alunos e/ou
estudantes. Por exemplo: barreiras de acrílico, cartazes de proibido tocar, fita separadora, entre
outras.

2.4. VISITAS E ATIVIDADES RECREATIVAS NO ÂMBITO
DO TURISMO RURAL
a) Na hora de receber os visitantes, e antes de iniciar a atividade, relembrar e explicar as
medidas de prevenção implementadas e que devem ser respeitadas durante a saída, tour e/ou
atividade recreativa: contato com as instalações e equipamento, manipulação de equipamento
de proteção, distância social estabelecida, uso de máscaras de proteção facial, limpeza e
desinfecção das mãos, entre outros.
b) Evitar a possibilidade de que os visitantes realizem visitas autoguiadas ou livres por setores
interpretativos e caminhos recreativos.
c) Planificar e organizar um cronograma de tours ou atividades recreativas em dias e horários
reservados com anterioridade, determinando a capacidade máxima por saída conforme a
determinação do Ministério da Saúde da Nação
d) Em função do ponto anterior, estabelecer uma agenda estrita de horários e duração de
cada saída e/ou atividade recreativa que evite o entrecruzamento de visitantes e/ou grupos, e
permita contar com o tempo suficiente, entre prestação e prestação, para a correta desinfecção
dos equipamentos e elementos utilizados.
e) Evitar a aglomeração de visitantes nos setores e pontos críticos da prestação do serviço,
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como recepção, setores de entrega de equipamentos, lojas de venda de produtos regionais,
vestiários, sanitários, estacionamentos, entre outros.
f) Na medida do possível e preferivelmente, procurar e recomendar que cada visitante leve
seu próprio equipamento e elementos pessoais para a realização da atividade recreativa, como
binóculos para observação de aves, bastão de trekking, elementos de caça e pesca, entre outros.
Evitar o uso compartilhado de equipamentos e elementos.
g) Para as atividades náuticas, determinar a capacidade das embarcações de acordo com o
tamanho da unidade, a distância social estabelecida e as recomendações de uso do fabricante.
h) Contar com fornecimento de material de limpeza descartável, como panos e toalhas de papel
durante toda a atividade e ter de um recipiente fechado para depositá-lo ali até finalizada ou
regresso da excursão, para finalmente descartá-lo.
i) Caso utilizem suplementos para as atividades (coletes, capacetes, rédeas, etc.) desinfetá-los
corretamente entre cada uso, preferentemente antes do visitante chegar.
j) Se utilizar selas, arreios e baixeiras, devem estar revestidos com material que possa ser
desinfetado, evitando o uso de mantas, peles de cordeiro, lã, entre outros. Se utilizar estes
últimos procurar que sejam sintéticos para sua correta desinfecção.
k) Dar as indicações sobre o funcionamento e manipulação dos equipamentos, uso do capacete
e elementos de segurança respeitando a distância interpessoal mínima estabelecida.
l) Fazer mapas das áreas permitidas de livre circulação com estações de descanso, respeitando
e fazendo respeitar a distância social estabelecida e sem que se superponham visitantes em um
mesmo espaço de descanso. Sinalizar cada percurso com estacas coloridas ou cordas.
m) Caso tenha arquibancadas ou assentos para exibições ou demonstrações de destreza,
garantir que ali respeitem o distanciamento social estabelecido e as corretas condições de
higiene.
n) Caso a prestação do serviço inclua também pernoitar, deverão ser contempladas as pautas
pertinentes do Protocolo COVID-19 para Meios de Hospedagem turísticos do Ministério de
Turismo e Esporte da Nação.
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