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 A Agência de Desenvolvimento 
do Turismo de Santa Catarina (San-
tur) detalha o regramento das me-
didas publicadas em Portaria nº 244 
de 12 de abril de 2020, pelo governo 
do Estado, no Diário Ofi cial, naquilo 
que envolve diretamente as ativida-
des do Turismo. Entre elas, estão a 
liberação dos trabalhos em hotéis, 
pousadas e similares, comércio de 
rua e restaurantes - todas sob forte 
vigilância e fi scalização.
 Os documentos foram elabo-
rados pelo Centro de Operações de 
Emergência em Saúde (Coes), criado 
para o enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. 
 Entre as obrigações comuns a 
todos os estabelecimentos com fun-
cionamento autorizado estão o uso 
de máscaras por parte de todos os 
funcionários, inclusive os que não te-
nham contato com o público, prio-
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rização de afastamento sem prejuí-
zo de salário dos trabalhadores com 
mais de 60 anos, hipertensos, diabé-
ticos, gestantes e imunodeprimidos 
e medidas de higienização e pre-
venção ao contágio.
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 O governador Carlos Moisés 
antecipou que continuará proibida 
até 30 de abril, a abertura de 
centros comerciais, shoppings e 
galerias, assim como o transporte 
coletivo e a permanência de pessoas 
em restaurantes, bares, cafés e 
lanchonetes.

CONFIRA O REGRAMENTO 
PARA AS ATIVIDADES

SEGUEM FECHADOS

OBRIGAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

 Os eventos, reuniões de qual-
quer natureza, como aulas presen-
ciais, cursos, missas e cultos, eventos 
do calendário esportivo da Fesporte, 
permanência de pessoas em espaços 
públicos, atividades como cinema, 
teatro, shows, casas noturnas e simi-
lares tiveram a proibição estendida 
até o dia 31 de maio.

somente poderão ativar 50% de sua 

capacidade total de hospedagem;

todos os trabalhadores deverão usar 

máscaras de “tecido não tecido” (TNT) 

ou tecido de algodão durante todo 

seu turno de serviço, independente-

mente de estarem em contato direto 

com o público;

devem disponibilizar álcool gel para 

uso dos clientes na recepção, nas por-

tas dos elevadores e nos corredores 

de acesso aos quartos; 

o serviço de governança deverá in-

tensifi car a higienização dos quartos 

e banheiros com desinfecção das su-

perfícies com álcool a 70º ou saniti-

zantes de efeito similar, além da lim-

peza de rotina; 

os serviços de alimentação, tais como 

restaurantes, bares e lanchonetes, lo-

calizados dentro das hospedagens po-

derão atender aos hóspedes somente 

em serviço de quarto;
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as áreas sociais e de convivência, tais 

como sala de jogos, academias e pis-

cinas, deverão permanecer fechadas;

nos pontos de atendimento ao clien-

te, deve ser disponibilizado dispensa-

dor de álcool gel;

ao fi nal da estadia do hóspede, o esta-

belecimento deverá realizar a limpeza 

e desinfecção completa do quarto e 

superfícies, antes da entrada de novo 

hóspede;

FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO

priorização de trabalho remoto para 

os setores administrativos;

fi ca obrigatório providenciar o contro-

le de acesso, a marcação de lugares 

reservados aos clientes, o controle da 

área externa do estabelecimento, bem 

como a organização das fi las para que 

seja mantida a distância mínima de 

1,5m (um metro e cinquenta centíme-

tros) entre cada pessoa;

adoção de medidas internas, especial-

mente aquelas relacionadas à saúde 

no trabalho, necessárias para evitar 

a transmissão do coronavírus no am-

biente de trabalho;

priorização do afastamento, sem pre-

juízo de salários, de empregados per-

tencentes ao grupo de risco, tais como 

pessoas com idade acima de 60 (ses-

senta) anos, hipertensos, diabéticos, 

gestantes e imunodeprimidos;

utilização, se necessário de veículos de 

fretamento para transporte de traba-

lhadores, fi cando a ocupação de cada 

veículo limitada a 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade de passageiros 

sentados; 

o ingresso no estabelecimento será 

feito em número proporcional à dis-

ponibilidade de atendentes, evitando 

aglomerações em seu interior e res-

peitando a capacidade de 50% do es-

paço;

deve ser dado atendimento preferen-

cial e especial a idosos, hipertensos, 

diabéticos e gestantes garantindo um 

fl uxo ágil de maneira que estas pesso-

as permaneçam o mínimo de tempo 

possível no interior do estabelecimen-

to;



as pessoas que acessarem e saírem 

do estabelecimento deverão realizar a 

higienização das mãos com álcool-gel 

70% ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar, coloca-

das em dispensadores e disponibiliza-

das em pontos estratégicos como na 

entrada do estabelecimento, nos cor-

redores, nas portas de elevadores, bal-

cões e mesas de atendimento, para 

uso dos clientes e trabalhadores;

os trabalhadores devem ser orienta-

dos a intensifi car a higienização das 

mãos, principalmente antes e depois 

do atendimento de cada cliente, após 

uso do banheiro, após entrar em con-

tato com superfícies de uso comum 

como balcões, corrimãos, teclados de 

caixas, etc;os trabalhadores devem ser orienta-

dos a intensifi car a higienização das 

mãos, principalmente antes e depois 

do atendimento de cada cliente, após 

uso do banheiro, após entrar em con-

tato com superfícies de uso comum 

como balcões, corrimãos, teclados de 

caixas, etc;

manter todas as áreas ventiladas, in-

cluindo, caso exista, os locais de ali-

mentação e locais de descanso dos 

trabalhadores;

os caixas eletrônicos de autoaten-

dimento ou qualquer outro equipa-

mento que possua painel eletrônico 

de contato físico, deverão ser higieni-

zados com álcool 70% ou preparações 

antissépticas após cada uso;
colocar cartazes informativos, visíveis 

ao público, contendo a seguintes in-

formações/orientações: higienização 

de mãos, uso do álcool 70%, uso de 

máscaras, distanciamento entre as 

pessoas, limpeza de superfícies, venti-

lação e limpeza dos ambientes;

nos locais onde há uso de máquina 

para pagamento com cartão, esta de-

verá ser higienizada com álcool 70% 

ou preparações antissépticas após 

cada uso;

capacitar os trabalhadores e dispo-

nibilizar e exigir o uso das máscaras 

para a realização das atividades;

caso a atividade necessite de mais de 

um trabalhador ao mesmo tempo, 

manter a distância mínima entre eles 

de 1,5 metros (um metro e cinquenta 

centímetros);
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recomendar que os trabalhadores não 

retornem às suas casas, diariamente, 

com as roupas de trabalho quando es-

tes utilizarem uniforme;

se algum dos trabalhadores (proprie-

tários, empregados próprios ou ter-

ceirizados) apresentarem sintomas de 

contaminação pelo COVID-19, deve-

rão buscar orientações médicas, bem 

como serem afastados do trabalho, 

pelo período mínimo de 14 (quator-

ze) dias, ou conforme determinação 

médica, sendo que as autoridades de 

saúde devem ser imediatamente in-

formadas desta situação; 

os locais para refeição, quando pre-

sentes, poderão ser utilizados com 

apenas 1/3 (um terço) da sua capaci-

dade (por vez). Deverão organizar cro-

nograma para sua utilização de forma 

a evitar aglomerações e cruzamento 

entre os trabalhadores (fl uxos inter-

nos e de entradas e saídas), além de 

garantir a manutenção da distância 

mínima de 1,5 metros (um metro e 

cinquenta centímetros);

os lavatórios dos locais para refeição 

e sanitários deverão estar providos de 

sabonete líquido e toalha de papel; 
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FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

A fi scalização dos estabelecimentos que 
estão em funcionamento fi cará a cargo das 
equipes de vigilância sanitária e das equipes 
de segurança pública. O não cumprimento 
do regramento disposto na Portaria implicará 
em abertura de processo administrativo 
sanitário nos termos da Lei 6320/1983.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS 
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS 
(COVID-19) EM SANTA CATARINA ACESSE:

A MELHOR FORMA DE FREAR 
O AVANÇO DO CORONAVÍRUS 

É A PREVENÇÃO.

Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as 

pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
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