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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), os estados, através do
Conselho Federal de Turismo, e com a contribuição da Câmara Argentina de Esqui e Montanha
(CAEM) elaboraram o presente documento como complemento do “Protocolo COVID-19 para
Prestadores Turísticos”.
O objetivo é aprofundar as normas ali estabelecidas, e garantir tanto a interpretação quanto
a aplicabilidade nas prestações de serviços turísticos no âmbito dos Centros Invernais de todo
o território nacional. Visa atender as particularidades, gestão e características estruturais e
ambientais para a prática de esqui nas diferentes modalidades, bem como dos demais esportes
e atividades de neve e montanha.
O novo cenário para o setor exige revisar e atualizar as gestões operacionais de cada prestação
visando minimizar as possibilidades de contagio 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
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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1. Trabalhadores
do centro de esqui
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. CONTROLE PREVENTIVO
a) Implementar medidas de controle antes de os trabalhadores ingressarem, para identificar
sintomas compatíveis com a COVID-19. Para o procedimento, recomenda-se designar
responsáveis treinados com anterioridade para a tarefa. A detecção pode ser feita através de
varias técnicas incluindo equipamentos de detecção (tais como termómetros sem contato) e/
ou questionários simples.
Se for estabelecida a medição de temperatura na chegada às dependências, deverá ser realizada
utilizando termômetros infravermelhos sem contato físico direto. As pessoas encarregadas da
medição de temperatura devem contar com equipamento de proteção individual adequado.
A definição de caso é dinâmica e pode variar segundo a situação epidemiológica, portanto deve
manter-se permanente informado através da página oficial do Ministério de Saúde da Nação, e
adaptar o questionário à definição vigente.
b) Caso uma pessoa apresente sintomas de COVID-19, determinar medidas para mantê-la
isolada, para isso, sugere-se dispor de uma sala ou área na qual a pessoa com sintomas não
tenha contato com os outros e espere ali até ser avaliada adequadamente.
c) No caso de um funcionário ser identificado com sintomas respiratórios ou febre, entrar em
contato imediatamente com o Sistema de Emergências de saúde do lugar para ser avaliado e,
eventualmente, ser levado a uma unidade de saúde. Qualquer suspeita de COVID-19 deve ser
informada à autoridade sanitária local.
O mesmo procedimento deverá ser realizado para o caso de trabalhadores de empresas
terceirizadas.
Toda a informação compilada com relação aos dos funcionários nesse contexto é de uso
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confidencial e está protegida pela Lei N°. 25.326 de Proteção de Dados Pessoais.

1.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) Divulgar aos trabalhadores as medidas a serem adotadas para que o cumprimento do
distanciamento social determinado seja cumprido, treiná-los e controlar o acatamento.
b) Manter em todo momento a distância interpessoal mínima estabelecida em vigor. A
densidade de ocupação não pode superar em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros
quadrados. As normas e medidas de distanciamento são determinadas de acordo com critérios
epidemiológicos e sanitários, com sujeição à fase e normativa superior vigente.
c) Estas medidas devem ser consideradas dentro e fora das dependências, tanto nas áreas de
trabalho quanto nas áreas comuns, tais como, bilheteria, loja de aluguel, restaurantes, escolas,
sanitários, solário, estacionamentos, refeitórios dos funcionários, oficinas de manutenção
e em qualquer outro setor no qual possa confluir grande quantidade de pessoas em forma
simultânea.
d) Nos estacionamentos, prever um espaço para desembarque, considerando que, no
desembarque deve ser mantida a distância interpessoal mínima estabelecida. A densidade de
ocupação não pode superar em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros quadrados.
e) Dispor o mobiliário dos diferentes espaços comuns do Centro respeitando as distâncias
recomendadas. Caso não seja possível manter a distância mínima estabelecida entre as mesas
ou lugares de trabalho, considerar a instalação de medidas físicas (barreiras de proteção) fáceis
de limpar.
f) Quando a atividade requerer trocar de roupa, dispor de armários pessoais, bolsas ou sacolas
para o resguardo individual da roupa.

1.3. HIGIENE DAS MÃOS E RESPIRATÓRIA
a) A lavagem das mãos é uma das medidas principais de prevenção e controle da doença. O
tempo recomendado para a lavagem de mãos é de 40-60 segundos. Nos lugares de trabalho
em que o funcionário não tiver acesso onde lavar as mãos com água e sabão, deverá haver
álcool em gel.
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b) Todos os funcionários que tiverem contato com turistas deverão utilizar obrigatoriamente
máscaras de proteção facial enquanto assim estiver estipulado na sua jurisdição e o Centro de
esqui o determinar.
c) Óculos de proteção e luvas deverão ser usados em todo momento.
d) Dada a maior persistência do vírus sobre o látex ou nitrila, não é recomendável o uso de luvas
desse material, exceto em tarefas específicas (tarefa de limpeza, contato direto com secreções).
e) Evitar o contato físico direto com turistas ou com outros funcionários.

1.4. TREINAMENTO
Os funcionários deverão ser informados e treinados para identificar os sintomas da doença
(de acordo com as determinações do Decreto 260/2020 art. 15) e as medidas de prevenção do
COVID-19 conforme a informação oficial que o Ministério de Saúde da Nação comunica. Toda a
informação divulgada neste contexto pode ser baixada em:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
Planejar as atividades assegurando-se de que todos os funcionários sejam treinados. Os
treinamentos podem ser feitos pela mesma organização ou por terceiros. Devem ser realizados
em forma remota ou, se for presencial, deve ser mantida a distância interpessoal mínima
estabelecida em todo momento.

1.5. LOCOMOÇÃO DO / PARA O LOCAL DE TRABALHO
Aconselha-se o uso de meios de transporte individuais (carro, bicicleta, entre outros). É
importante mantê-lo ventilado e certificar-se da limpeza e da desinfecção do interior do
automóvel.
No uso do transporte público, desde que não seja proibido e se for indispensável, e exclusivamente
para as atividades às quais está autorizado, recomenda-se:
• Uso de máscara de proteção facial em todo momento.
• Recordar a importância de higienizar as mãos antes, durante e despois dos deslocamentos a
realizar.
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• Deslocar-se munido de um kit de higiene pessoal (sabonete, álcool em gel, lenço de papel,
toalhas para secar as mãos).
• Respeitar as distâncias mínimas recomendadas entre pessoas. Deixar um banco vazio entre
os passageiros.
• Evitar as aglomerações nos pontos de acesso ao transporte que for utilizar.
Ao chegar em casa:
• Retirar a máscara de proteção facial pelo elástico evitando tocar a parte da frente, e pôr para
lavar (ou jogar no lixo se for descartável).
• Lavar as mãos imediatamente ao entrar e sempre antes do contato com superfícies. https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/salir-de-casa

1.6. IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES
PERTENCENTES A GRUPO DE RISCO
Dentro do quadro de funcionários, quem realizar as atividades, estará isento do dever de
comparecer no local de trabalho, de acordo com o estabelecido pelo Poder Executivo Nacional
na Resolução N°207/2020 do Ministério de Trabalho, Emprego e Segurança Social no artículo 1°,
aquelas pessoas cuja presença em sua residência for indispensável para o cuidado de crianças
com menos de 6 anos, destacando que só uma pessoa por residência poderá amparar-se na
mencionada licença, modificação introduzida por Resolução Conjunta N° 3/2020 do Ministério
de Trabalho, Emprego e Segurança Social e do Ministério de Mulheres, Gêneros e Diversidade,
e as seguintes pessoas incluídas nos grupos de risco conforme a Resolução N°207/2020:
• Pessoas com mais de sessenta (60) anos de idade, a menos que sejam considerados
“colaboradores essencial para o adequado funcionamento do estabelecimento”.
• Pessoas gestantes.
• Pessoas com doença respiratória crônica: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC),
enfisema pulmonar congênito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrose cística e
asma moderada ou severa.
• Pessoas com doenças cardíacas: Insuficiência cardíaca, doença coronária, valvulopatias e
cardiopatias congênitas.
• Pessoas com imunodeficiências e estados de imunodepressão.
• Pessoas com diabete.
• Pessoas com insuficiência renal crônica em tratamento de diálise ou com expectativas de
iniciar diálise nos próximos seis meses.
• Pessoas com doença hepática avançada.
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Lembrar: deve ser garantido o respeito à privacidade e confidencialidade da informação
médica dos trabalhadores, especialmente quanto à informação relacionada a patologias que
configurem fatores de risco para formas graves de COVID-19. https://www.argentina.gob.ar/
salud/coronavirus/poblacion/mayores

1.7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A fim de contribuir com o distanciamento social ou de segurança vigente, sugerem-se
alternativas quanto às formas de organização do trabalho:
a) Promover o teletrabalho, quando for possível.
b) Para aquelas pessoas que devam comparecer no local de trabalho reforçar a importância
de que se apresentarem sintomas (febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar,
altercação de olfato e de paladar) não comparecer no trabalho, informar seus superiores e o
serviço de medicina do trabalho, e procurar imediatamente atendimento do sistema de saúde.
Utilizar como referencia para isso a definição de caso vigente do Ministério de Saúde da Nação
que é atualizada permanentemente. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19/definicion-de-caso
c) Organizar os trabalhadores em grupos ou equipes de trabalho para facilitar a interação
reduzida entre pessoas, para manter o distanciamento estabelecido. Se não for possível,
reforçar as medidas de proteção sanitárias.
d) Adequar as diferentes tarefas fundamentais do Centro a fim de garantir durante toda a
jornada de trabalho a distância estabelecida entre as pessoas. .
e) Garantir o mínimo convívio simultâneo de pessoas em um mesmo espaço físico fechado.
f) Escalar, se for possível, o horário de entrada/saída dos trabalhadores cujas tarefas devam
ser realizadas em forma presencial para evitar aglomerações nos pontos de acesso aos
estabelecimentos e reduzir a ocupação do transporte público em horário de pico.
g) Dar instruções aos responsáveis e monitorar cada área para que diminuam a presença de
trabalhadores nos lugares de trabalho ao mínimo indispensável.
h) Quando corresponder, e se for possível, agendar horário para usuários, clientes e fornecedores
em forma electrónica (por telefone/correio eletrônico).
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i) Quando o trabalho for presencial e se estiver estipulado o registro de ponto, deverá contar
para isso com uma forma que não requeira contato com o relógio nem impressão digital. https://
www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico#5

1.8. COMITÊ DE CRISE
Recomenda-se- implantar um comitê de crise no qual participem todas as partes envolvidas,
que estabeleçam e monitorem o protocolo a seguir, bem com os responsáveis de garantir seu
cumprimento.

1.9. MEDIDAS PARA A DETECÇÃO E COMO LIDAR
COM CASOS SUSPEITOSOS E CONTATOS PRÓXIMOS
(CONTACTANTES)
• Desenvolver atividades de identificação de potenciais casos mediante a medição de temperatura
corporal, estimulando que reportem se estiverem doentes e a realização de questionários
simples para a detecção de possíveis sintomas antes de entrar no lugar de trabalho.
• Se for instaurada a medição de temperatura na entrada da instituição deverá ser realizada
utilizando termômetros infravermelhos sem contato físico direto. A pessoa encarregada da
medição de temperatura deve contar com equipamento de proteção individual adequado. A
especificação do equipamento utilizado deverá estar detalhada nas recomendações específicas
de cada atividade.
• Nos locais ou dependências onde realizarem a atividade não permitir a entrada de pessoas
com temperatura igual ou acima de 37,5°C ou que apresentarem os sintomas característicos
da COVID-19.
• Evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas sintomáticas ou afetadas pela COVID-19
e de seus contatos próximos.
• Determinar medidas a serem adotadas no local ou dependência para isolar a pessoa que
manifestar sintomas de COVID-19, para isso, recomenda-se dispor de uma sala ou área
em que a pessoa com sintomas não tenha contato com outras e espere ali até ser avaliada
adequadamente. Deve-se agir conforme o estabelecido ou segundo indicação das autoridades
locais de saúde da jurisdição. Diante da identificação de funcionário com sintomas respiratórios
ou febre, entrar em contato imediatamente com o Sistema de Emergências de saúde local para
ser avaliado e para eventualmente ser levado para uma unidade de saúde. Qualquer suspeita
de COVID-19 deve ser notificada à autoridade sanitária local.
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Considera-se contato próximo todo aquele que enquadrar na definição detalhada em: https://
www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-decontactos
Os contatos próximos ficarão indefectivelmente 14 dias em isolamento domiciliar e farão
monitoramento estrito dos sintomas. São 14 dias contados a partir do último dia de contato
com o caso confirmado.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/
Identificacion-y-seguimiento-de-contactos
A utilização de elementos de proteção individual para cada atividade encontra-se detalhada
em: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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2. Atendimento
de visitantes

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

2.1. MEDIDAS DE PREVENÇÃO
a) Implementar medidas de controle dos visitantes antes entrar no Centro de esqui, para
a detecção de sintomas compatíveis com a COVID-19. Para isso, recomenda-se aplicar o
procedimento descrito em 1.1. Controle preventivo.
b) Recomenda-se exibir em um formato visível na entrada do Centro um texto advertindo os
visitantes o dever de não ingressar caso apresentem sinais de caso suspeito vigente, definido
pelo Ministério de Saúde da Nação.
A definição de caso é dinâmica e pode variar segundo a situação epidemiológica, portanto
a página web oficial do Ministério de Saúde da Nação deverá ser consultada e manter-se
atualizada permanentemente.
Recomenda-se frisar que não cumprir o isolamento quando corresponder está penalizado pelo
DNU N°. 260/20 e pode ser sancionado conforme os art. 205 e 239 do Código Penal da Nação.
c) Se algum visitante apresentar sintomas leves (tosse, resfriado), não poderá participar da
atividade.

2.2. DISTANCIAMENTO SOCIAL
a) Informar as medidas preventivas que o Centro toma para preservar a segurança e saúde dos
visitantes, com relação à COVID-19.
b) Sinalizar e informar aos visitantes as normas de distanciamento social e as medidas adotadas
para que sejam cumpridas e controlar o cumprimento.

@InproturArg

Protocolo COVID-19 Prestadores de serviços turísticos: Centros de esqui
---

13

c) Demarcar lugares de espera.
d) Evitar o agrupamento de pessoas nos pontos críticos, como bilheteria, restaurantes, escolas,
sanitários, solário e estacionamentos.
e) Manter em todo momento a distância interpessoal mínima estabelecida. A densidade de
ocupação não pode superar em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros quadrados. Estas
medidas devem ser consideradas tanto nas áreas internas quanto externas dos Centros.
f) Caso não possa ser respeitada a distância interpessoal mínima estabelecida, garantir as
medidas e equipamentos de proteção necessários.
g) Sinalizar o número máximo de visitantes em cada área de atendimento para manter o
distanciamento social obrigatório.
h) Para a venta de passes na bilheteria, considerar a instalação de barreiras físicas (divisórias)
de fácil e frequente limpeza.
i) Circular de forma escalonada na hora de entrar e sair do Centro e durante o embarque e
desembarque do veículo de transporte.
j) Recomenda-se, quando for possível, brindar informação em formato digital, com QR code
ou a través da página web. Caso sejam entregues panfletos, lavar as mãos com água e sabão
depois de cada entrega, ou desinfetar com álcool em gel.
k) Na medida do possível, incentivar a compra online de todos os serviços (passes, aulas, pacotes
e equipamentos).
l) Para a cobrança de tarifas evita, na medida do possível, o uso de dinheiro vivo (notas),
utilizando outros meios de pagamento como os canais digitais, transferências, aplicativos, ou
pagamento por meio de dispositivos ou rede de terminais de pagamento.
m) Para tirar fotos grupais deverão manter o distanciamento social obrigatório, enquanto a
medida estiver vigente.
n) Sugere-se recomendar às pessoas pertencentes a grupos de risco (pessoas com mais de
60 anos, pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, pulmonares crônicas,
diabetes, câncer ou imunodepressão e grávidas) não participar das atividades ou considerar
a possibilidade de determinar horários ou saídas particulares, intensificando as medidas de
precaução estabelecidas.
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2.3. HIGIENE DAS MÃOS E RESPIRATÓRIA
a) Para todos os visitantes será de uso obrigatório a máscara de proteção facial, enquanto a
medida estiver vigente em sua jurisdição, óculos de proteção e luvas. Não permitir a entrada e
permanência de pessoas sem máscara de proteção facial que cubra o nariz, a boca e o queixo,
enquanto as normas assim dispuserem.
b Conforme informação dada pelo Ministério de Saúde da Nação, a lavagem de mãos é a
principal medida de prevenção e controle da infecção. O tempo recomendado para a lavagem
de mãos é de 40-60 segundos. Nesse sentido, é fundamental informar esta medida tanto aos
trabalhadores quanto ao público do Centro.
c) A empresa deve fornecer álcool em gel, lenços descartáveis e cestos de lixo com tampa e com
abertura por pedal em áreas de atendimento ao público.

2.4. LIMPEZA E DESINFECÇÃO
a) Recomenda-se limpar e desinfetar o balcão de atendimento ou escrivaninhas dispostas para
tal fim com frequência, evitando que haja elementos em excesso que os visitantes possam
manipular. Recomenda-se higienizar depois de que cada visitante se retirar.
b) Ventilar os ambientes. No inverno ou em dias de baixa temperatura deve ser feito
regularmente para permitir a troca de ar.
c) Revisar com frequência que haja sabão, álcool em gel, papel higiênico e dispenser de sabão
líquido, entre outros.
d) Verificar frequentemente o funcionamento e a limpeza de vasos sanitários e torneiras.
e) Assegurar a desinfecção dos cartões recicláveis antes de serem utilizados.
f) Informar aos funcionários e aos visitantes que devem evitar compartilhar protetores solares,
roupa, acessórios ou o equipamento recebido.
g) Intensificar a limpeza e desinfecção dos materiais e/ou equipamentos requeridos na prestação
de serviço antes e depois de cada atividade, ressalvado o cumprimento de todos os requisitos
exigidos pela normativa vigente aplicável para o uso e manutenção habitual dos mesmos.
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h) Caso haja 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 ser reutilizados (por
exemplo, luvas especiais, coletes, capacetes, botas, indumentária, bastões, etc.).
i) Se utilizar dispositivos de áudio (auriculares, áudio guias, etc.) para visitantes, garantir a
correta desinfecção antes e depois de cada uso.
j) Quando se requererem equipamentos de comunicação e/ou de segurança, tais como radio,
walkie-talkies, luzes, entre outros, todos deverão ser controlados antes a fim de garantir sua
limpeza e desinfecção.
k) Assegurar a limpeza e desinfecção das instalações necessárias para a prestação do serviço
antes e depois de cada atividade.
l) Quando as instalações forem concessionadas a terceiros, constatar que os requisitos de
limpeza e desinfecção sejam cumpridos.
m) Controlar e desinfetar os banheiros e vestiários frequentemente, contando com água e
sabão e/ou álcool, toalhas de papel, cestos com tampa, e respeitando em todo momento as
normas de distanciamento para usá-los.
n) Recomenda-se levar um registro destas ações.
o) Dispor nas áreas de espera e/ou alto trânsito cestos de lixo de boca larga e sem tampa
para descartar os equipamentos de proteção individual (EPIs) e de higiene pessoal que forem
descartáveis. Manter os cestos limpos e desinfetados.
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3. Prestação
do serviço

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

3.1. A ENTRADA AO CENTRO DE ESQUI
a) Todas as atividades prestadas pelo estabelecimento deverão ser realizadas mantendo em
todo momento a distância interpessoal estabelecida.
b) Diante da detecção de pessoas com sintomas respiratórios ou febre, antes ou durante a
prestação, deverá agir conforme o procedimento do inciso 1.1. Controle preventivo.
c) Usar máscara de proteção facial ou protetor facial transparente em todo momento e
desde o primeiro contato com o visitante, enquanto estiver vigente a norma que regula seu
uso em sua jurisdição. Evitar todo contato direto desnecessário. Caso utilize protetor facial
ou máscara reutilizável, desinfetá-los adequadamente após cada uso. Recomenda-se para o
caso de visitantes com deficiência auditiva facilitar a comunicação utilizando protetor facial
transparente.
d) Lembrar os visitantes que devem respeitar as medidas de prevenção de COVID-19 durante a
prestação do serviço e das que foram informados com anterioridade, na contratação.
e) Informar sobre o uso correto dos materiais e do equipamento necessário para a prestação do
serviço a fim de reduzir o risco de contágio.
f) Informar sobre o uso correto das instalações -vestuários, banheiros, restaurantes, entre
outros- a fim de cumprir com o distanciamento social obrigatório.
g) Assegurar-se que todas as pessoas que realizarem a atividade usem máscara de proteção
facial, quando o uso obrigatório estiver estipulado em sua jurisdição.
h) Respeitar o horário e trajetos planejados a fim de evitar incidentes que afetem o cumprimento
das medidas de prevenção estipuladas durante a prestação do serviço.
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i) Para as fotografias grupais, utilizar somente o celular pessoal e compartilhar depois com os
visitantes para evitar a manipulação de objetos pessoais.
j) Deve-se ter em todo momento os telefones de contato do serviço sanitário local, e os números
de emergências.
k) Recomenda-se avaliar a possibilidade de oferecer o serviço de guardar para os visitantes que
tiverem impossibilidade de transportar os equipamentos.

3.2. MEIOS DE ELEVAÇÃO - TELEFÉRICOS
a) Manter nos meios de elevação e nas filas a distância interpessoal mínima estabelecida. A
densidade de ocupação não pode exceder em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros
quadrados enquanto assim dispuser a norma vigente.
b) Evitar o contato direto desnecessário por parte dos funcionários de meios de elevação.
Poderá ajudar o visitante quando o considerar necessário a fim de preservar sua segurança e
evitar acidentes.
c) Em todos os meios de elevação se deverá subir com máscara de proteção facial, enquanto o
uso for obrigatório em sua jurisdição, óculos de proteção e luvas.
d) Nas esteiras -Magic Carpets- a subida será feita mantendo a distância interpessoal
estabelecida.

3.3. RECURSOS MATERIAIS
a) Contar com uma caixa de primeiros socorros, conforme a atividade e o lugar em que se
desenvolver, controlando a data de vencimento dos produtos e assegurando a reposição.
https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin
b) Contar com elementos de proteção individual adicional para os casos em que for necessário
por perda, dano, rotura ou esquecimento, tanto próprio quanto de terceiras pessoas.
c) Garantir a disponibilidade de produtos para a correta desinfecção dos instrumentos de
trabalho: álcool, toalhas desinfetantes, água sanitária e todo insumo necessário segundo o
procedimento de desinfecção.
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3.4. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Caso o Centro tenha transporte próprio de passageiros, deverá:
a) Cumprir os protocolos e normas vigentes baixadas pela autoridade de aplicação.
b) Exigir em todo momento, máscara de proteção facial. Esta medida é tanto para funcionários
quanto para passageiros, enquanto estiver em vigor em sua jurisdição.
c) Expor no veículo cartazes com as medidas de prevenção de COVID-19.
d) Caso disponha de álcool em gel nas unidades de transporte, fornecê-lo cada vez que os
passageiros entrarem no veículo, evitando assim o contato e manipulação massiva dos
dispensers.
e) Implementar procedimentos de sanitização para os veículos. Isto inclui todos os elementos
que estiveram em contato com passageiros e funcionários (canetas, pastas, microfone, celulares,
malas, etc.) além da limpeza geral de todo o veículo antes e depois de cada serviço, incluindo
bancos, protetor de cabeça, pega-mãos, vidros, maçanetas de portas, entre outros.
f) Transitar com passageiros sentados em seus assentos.
g) Instruir a motorista quanto ao uso de luvas na hora da limpeza e desinfecção do veículo de
transporte.
h) Ventilar o veículo sempre que for possível.
i) Instalar uma barreira física que separe os passageiros do motorista sem afetar as condições
de visibilidade nem comprometer as condições de segurança com que devem prestar-se os
serviços.
j) De ser possível, deixar vazia a primeira fila de bancos para cumprir a medida de distanciamento
requerida.
k) Evitar a concentração de passageiros no embarque do veículo, indicando que o embarque
será individual, mantendo a distância social estabelecida. Subir no veículo uma pessoa por vez
respeitando o distanciamento obrigatório.
l) Recomendar ao grupo manter a distância social mínima estabelecida quando desembarcarem
do veículo.
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m) Os passageiros deverão sentar-se deixando um banco vazio entre cada pessoa, a fim de
respeitar a distância interpessoal estabelecida.
n) Para intensificar as condições de higiene e desinfecção eliminar qualquer material de tecido
que houver no veículo, com exceção dos utilizados nos assentos e laterais.

3.5. LOJA DE ALUGUEL
a) Estabelecer o uso obrigatório, tanto para os funcionários quanto terceiros de elementos de
proteção respiratória que cubram nariz, boca e queixo para entrar ou permanecer no lugar,
segundo medidas vigentes em sua jurisdição. No permitir a entrada de pessoas sem máscara,
enquanto o uso for obrigatório.
b) Recomenda-se que os funcionários tenham uniforme destinado exclusivamente para o
trabalho.
c) Manter em todo momento a distância interpessoal mínima estabelecida. A densidade de
ocupação não pode exceder em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros quadrados.
d) Demarcar essa separação nos locais e espaços onde as pessoas fazem filas para entrar,
pedem equipamento e nos caixas.
e) Disponibilizar solução a base de álcool a 70% em cada setor de atendimento. Lavar as mãos
com água e sabão ou utilizar álcool em gel antes e depois de cada entrega ou pedido.
f) Evitar a concentração de clientes no local, levando em conta os momentos de maior número
de pedidos.
g) Recomenda-se considerar a instalação de barreiras físicas (divisórias) nos balcões ou nos
caixas.
h) Dar preferência de atendimento aos grupos de risco.
i) Minimizar todo contato direto.
j) Limpar com frequência os elementos de trabalho.
k) Informar aos clientes as medidas adoptadas pelo estabelecimento e os cuidados a levar em
conta em virtude da COVID-19.
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l) Enquanto os equipamentos não estiverem sendo usados, guardar e protegê-los em um
depósito seguro, evitando uma possível contaminação.
m) Realizar a entrega do equipamento respeitando as medidas mínimas de distanciamento
social estabelecidas.
n) Demarcar posições de espera no lugar de entrega do equipamento para ser atendido
respeitando a distância social estabelecida.
o) Conforme o Ministério de Saúde da Nação não é recomendável borrifar a roupa, ou sapatos,
malas, bolsas nem outros objetos pessoais com álcool, água sanitária ou outras soluções
desinfetantes.
p) Conforme informação do Ministério de Saúde da Nação não é recomendável o uso de “cabines
desinfetantes” nem outro tipo de dispositivos que borrife soluções desinfetantes sobre as
pessoas, pois este tipo de intervenção além de não ter utilidade demonstrada na prevenção da
transmissão de vírus respiratórios, pode ser relacionado com potenciais efeitos nocivos.
q) Os funcionários, depois de realizada as consultas relacionadas ao equipamento e, mantendo
a distância interpessoal, deixará na área de segurança o equipamento, que deverá ser posto
pelo próprio visitante. Além disso, uma sacola de nylon será entregue e ali a pessoa colocará os
sapatos e demais pertences que será guardada em um armário ou espaço preparado para esse
fim.
r) Quando houver devoluções ou trocas de equipamentos que foram provados antes pelos
visitantes ou por um funcionário, garantir que tenham sido desinfetados antes de serem
reutilizados.
s) Comunicar que o equipamento deve ser manipulado de forma autónoma, sem intervenção
nem contato com o funcionário, e vestido/colocado nos espaços reservados para a entrega.
t) Caso o usuário não consiga colocar o equipamento e precise de ajuda, antes e durante a
atividade, será feita por um funcionário qualificado e deverão ser tomadas todas as medidas de
segurança e ter o equipamento de proteção individual (EPI).
u) A regulação do esqui deve ser feita sem ter contato com o cliente. Será entregue fora da loja
com seu nome para poder retirá-lo pessoalmente e dirigir-se ao meio de elevação.
v) No momento da devolução, o cliente deixará os esquis e bastões em uma estante fora da loja
onde serão desinfetados antes de serem guardados novamente.
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w) A devolução deverá ser ordenada por uma fila fora do edifício, entrando e respeitando a
capacidade estabelecida pelas vagas disponíveis dentro da loja.
x) Quanto estiver no interior do local, o cliente vai tirar a bota sem ajuda, sem nenhum tipo de
contato com os funcionários. Em seguida, as botas serão desinfetadas tanto na parte de dentro
quanto de fora, esperar secar e guardar.

3.6. PEDESTRES
Os pedestres deverão cumprir as normas estabelecidas no presente protocolo, igual que os
esquiadores. Quando realizarem alguma outra atividade, como raquetes, tubing, passeio de
trenó, motos de neve, entre outros, deverão cumprir o processo de desinfecção seguindo o
protocolo do aluguel que corresponder.

3.7. ESCOLA INFANTIL
Quando o Centro de esqui tiver escola infantil, desde que nessa jurisdição a mencionada
atividade estiver habilitada, deverão ser respeitadas tanto as normas baixadas, quanto as
estabelecidas no presente Protocolo quanto ao distanciamento social obrigatório, a utilização
de máscara, a higiene das mãos, respiratória e das superfícies, medidas de prevenção para
reduzir a transmissão inter-humana de COVID-19.
Do mesmo modo, contemplar:
a) A criança poderá ser acompanhada apenas por uma pessoa adulta a cargo, tanto para entrar
pela manhã quanto para sair pela tarde.
b) Deverá ser mantido pessoal de manutenção para a limpeza e desinfecção do estabelecimento.
c) A limpeza e desinfecção das instalações deverão ser pré-planejadas, intensificando a
frequência, especialmente nas áreas infantis, de jogos, de banheiros, etc.
d) O edifício e os equipamentos deverão ser desinfetados diariamente para manter os espaços
sem contaminação.
e) A fim de manter a distância interpessoal mínima estabelecida o tempo todo, deve ficar
determinada a capacidade máxima de crianças que poderão receber. A densidade de ocupação
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não pode superar em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros quadrados. Deverá haver um
protocolo de ação para os instrutores a cargo.
f) As pessoas responsáveis pelo cuidado das crianças deverão cumprir rigorosamente as normas
estabelecidas no capítulo 1 do presente, bem como as respectivas do capítulo 2.
O presente parágrafo não será aplicável caso a Escola infantil permaneça fechada.

3.8. CRECHE
a) A criança poderá ser acompanhado apenas por uma pessoa adulta a cargo, tanto para entrar
pela manhã quanto para sair pela tarde.
b) Deverá ser mantido pessoal de manutenção para a limpeza e desinfecção do estabelecimento.
c) A limpeza e desinfecção das instalações deverão ser pré-planejadas, intensificando a
frequência, especialmente nas áreas infantis, de jogos, de banheiros, etc.
d) O edifício e os equipamentos deverão ser desinfetados diariamente para manter os espaços
sem contaminação.
e) A fim de manter a distância interpessoal mínima estabelecida o tempo todo, deve ficar
determinada a capacidade máxima de crianças que poderão receber. A densidade de ocupação
não pode superar em nenhum momento 1 pessoa por 2,25 metros quadrados.
O presente parágrafo não será aplicável caso a Escola infantil permaneça fechada.

3.9. OUTRAS ATIVIDADES
Em qualquer outra atividade que for realizada nos centros de inverno, como, patim, aulas de
esqui, aluguel de moto/veículo de neve, passeio de trenó puxado por cachorros, entre outras,
levar em conta também estas recomendações:
a) Os trenós devem estar revestidos de material que possa ser desinfetado; não poderão ser
utilizadas mantas, peles de cordeiro, lã, etc.
b) As indicações do funcionamento dos equipamentos, uso do capacete e de segurança, devem
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ser dadas respeitando a distância interpessoal mínima estabelecida, e as demonstrações devem
ser em veículo próprio.
c) Em todas as atividades o esportista deverá utilizar os equipamentos de proteção pessoal
(EPIs) correspondentes, de acordo com o estabelecido na sua jurisdição.
d) A fim de que em todas as atividades a distância interpessoal mínima estabelecida seja
mantida, deverá ficar determinada a capacidade máxima de pessoas que poderá ter cada
grupo. A densidade de ocupação não pode superar em nenhum momento 1 pessoa por 2,25
metros quadrados. Em espaços abertos, evitar quebradas ou vales muito estreitos.

3.10. SERVIÇOS GASTRONÔMICOS
Os estabelecimentos gastronômicos que funcionarem dentro do Centro de esqui deverão se
adequar ao Protocolo Covid-19 para Estabelecimentos Gastronômicos.

3.11. BANHEIROS
a) Limpar e desinfetar frequentemente pisos e paredes de banheiros durante e finalizado o
serviço, utilizando para isso cloro e derivados.
b) Limpar e desinfetar diariamente as superfícies do banheiro pelo menos quatro vezes por
dia e segundo a frequência do uso, utilizando um desinfetante doméstico que contenha água
sanitária com concentração de 55 gr/litro diluída (10 ml ou 2 colheres de sopa de água sanitária
em 1 litro de água). Se utilizar uma água sanitária comercial com concentração de 25 g/l, colocar
o dobro de água sanitária para obter uma correta desinfecção, preparado no mesmo dia que
for utilizá-lo. A água sanitária diluída deve ser utilizada em no máximo 24 horas, pois perde
efetividade. Fazer o registro correspondente.
c) Nos banheiros, reforçar a desinfecção de maçanetas, corrimãos, torneiras, descargas de vasos
sanitários, bem como todo elemento de uso e contato frequente.
d) Lavar com abundante água e sabão os panos utilizados para realizar a limpeza e desinfecção
a fim de garantir que estejam higienizados cada vez que forem utilizados. Também poderá ser
utilizado material descartável para realizar a limpeza.
e) Manter constantemente ventilada a área dos banheiros.
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f) Manter as instalações controladas e desinfetadas.
g) Revisar diariamente o funcionamento de dispensers de sabão, gel desinfetante, papel
descartável - entre outros-, consertando ou substituindo os que não funcionarem corretamente.
h) Supervisionar o funcionamento dos banheiros e torneiras de asseios comuns.

3.12. ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTES
O atendimento em caso de acidentes deverá ser feito segundo protocolos de prevenção, controle
e segurança nas pistas, evacuação de vítimas, busca em avalanches, resgate aéreo e estudos
da neve vigentes no Centro de esqui, conforme a Associação Argentina de Instrutores de Esqui
Snowboard e Salva-vidas das Pistas (AADIDES), instituição que agrupa todos os patrulheiros e
instrutores de Argentina.
Quando não for possível manter o distanciamento social, salva-vidas das pistas e as equipes de
resgate deverão intensificar as medidas de proteção respiratória e de higiene e desinfecção na
hora de socorrer os visitantes.
Precauções padrão e de contato:
a) Realizar higiene das mãos de acordo com as recomendações do Ministério de Saúde da Nação.
b) Usar luvas.
c) Usar camisola, quando for possível ou disponha de uma sala de primeiros-socorros.
d) Utilizar máscara cirúrgica, em razão de que a dinâmica de transmissão ainda não foi
determinada.
e) Deve realizar-se a higiene das mãos depois de retirar o equipamento de proteção individual.
f) Utilizar proteção para os olhos ou máscara facial, dependendo da exposição antecipada.
Para mais informação sobre controle de infecções consultar: Prevenção e controle de infecções
associadas ao atendimento da saúde.
Do mesmo modo, sugere-se levar em conta as Recomendações para o uso do equipamento de
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proteção individual do Ministério de Saúde da Nação. https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp

3.13. CENTRO MÉDICO OU SALA DE EMERGÊNCIA
a) Todos os trabalhadores deverão usar máscara de proteção facial enquanto estiver vigente a
norma na jurisdição ou se o Centro de esqui assim o determinar.
b) Lavar frequentemente as mãos com álcool em gel e/ou lavagem com água e sabão, garantido
o fornecimento dos elementos para esse fim.
c) Colocar divisórias na recepção de plantão, para separar fisicamente os pacientes dos
funcionários.
d) Diante de uma situação de emergência sanitária, os funcionários da recepção deverá
minimizar o tempo de diálogo com todos os pacientes que fizerem consultas.
e) Na recepção deverá ser colocado um cartaz informando os pacientes que têm atendimento
preferencial, avisar o recepcionista quando a consulta for por febre ou sintomas respiratórios,
em cujo caso o funcionário da recepção deverá realizar um questionário curto para identificar
outros sintomas compatíveis com a Covid-19.
f) Se a resposta for afirmativa, o pessoal administrativo deverá fornecer ao paciente uma
máscara cirúrgica, avisar o médico ou enfermeiro a cargo de plantão informando código
“Laranja” e posteriormente proceder a higiene das mãos.
g) O pessoal sanitário a cargo fará a avaliação dos pacientes código laranja unicamente com
proteção cirúrgica até confirmar se é caso suspeito ou não. Se for positivo deverá ser isolado
numa área determinada para esse fim, e proceder conforme dispuserem as autoridades
sanitárias locais.
h) Para o manejo de casos, isolamento de pacientes sintomáticos e medidas de proteção
pessoal, os funcionários do Centro médico ou Sala de emergência deverão levar em conta as
recomendações do Ministério de Saúde da Nação, disponíveis em https://www.argentina.gob.
ar/salud/coronavirus-COVID-19/organizacion-asistencial.
i) Os agentes sanitários envolvidos deverão utilizar precauções de contato e de transmissão
aérea por gotículas (camisola não estéril, luvas, e máscara de proteção facial cirúrgico).
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j) Medidas de desinfecção:
• Os trabalhadores de assistência sanitária encargados da higiene e limpeza do setor aumentará
a frequência destas, limpando o consultório utilizado depois de cada atendimento, com
produtos adequados segundo normativa vigente.
• Deve ser feita a limpeza e desinfecção das superfícies com as que tiver tido contato o paciente
de código laranja.
• A limpeza e desinfecção será feita com um desinfetante incluído na política de limpeza e
desinfecção do centro sanitário ou com uma solução de hipoclorito de sódio que contenha
1000 ppm de cloro ativo (diluição 1:50 de água sanitária com concentração 40-50 gr/litro
preparada recentemente).
• O pessoal de limpeza utilizará equipamento de proteção individual adequado para a prevenção
de infecção por micro-organismos transmitidos por gotículas e por contato que inclua: bata
impermeável, máscara de proteção facial, luvas e óculos de proteção de armação integral.

3.14. RESÍDUOS
a) Fornecer sacos/cestos/recipientes de acumulação do descarte de equipamentos de proteção
individual (EPIs) e se for utilizada roupa de trabalho descartável.
b) Identificar e sinalizar lugares destinados à disposição de resíduos.
c) Manter a limpeza e desinfecção dos depósitos de resíduos.
d) Cada vez que o lixo for tirado, utilizar luvas (descartáveis preferivelmente) e proteção
respiratória (máscara).
e) Descartar os materiais de proteção descartáveis utilizados durante a prestação do serviço
(máscara de proteção faciais, luvas, entre outros). Se forem reutilizáveis realizar a lavagem
correta com água e sabão e/ou desinfecção de acordo com as recomendações do Ministério de
Saúde da Nação.
f) Realizar a disposição e a gestão de resíduos de EPI e de roupa de trabalho descartáveis,
se for utilizada, dos trabalhadores em forma diária. Recomenda-se adoptar como referência
as instruções do Ministério de Saúde da Nação: “COVID-19. Recomendações para a gestão de
resíduos domiciliários de pacientes em quarentena” https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus-COVID-19
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