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Com iminência da reabertura dos negócios pós Covid-19, seguir protocolos 
de segurança e higiene são a garantia quando da volta das atividades de 
bares, restaurantes, hotéis e todas as empresas ligadas ao setor de turismo.

Pensando nisso, a Confederação Nacional de Turismo (CNTur), 
jubntamente com a FeBHA - Federação Baiana de Hospedagem e 
Alimentação e SHRBS - Sindicato de Hotéis, Resturante, Bares e Similares 
de Salvador e Litoral Norte, elaborou esse e-book para orientar e informar 
sobre as ações que os empresários e colaboradores devem seguir na 
retomada, com segurança para empresas e clientes.

Com a colaboração de especialistas das diversas entidades associadas à 
CNTur e do mercado internacional, as normas e regras aqui descritas 
permitem a volta dos negócios do turismo e, principalmente, a volta dos 
clientes e hóspedes aos estabelecimentos sem quaisquer riscos.

Nosso compromisso é manter o e-book atualizado sempre que houver 
mudanças ou novas regras por parte dos governos ou entidades de saúde e
segurança.

Bons negócios e saúde a todos.

Wilson Luís Pinto
Presidente Executivo da CNTur

(Confederação Nacional do Turismo)



A FeBHA - Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação e SHRBS - 
Sindicato de Hotéis, Restaurantaes, Bares e Similares de Salvador e 
Litoral Norte , em coautoria com a CNTur - Confederação Nacional do 
Turismo, disponibiliza o presente e-book para orientar entidades civis, 
sindicais e empresários para as ações corretas de retomada da atividade 
econômica do macro setor do turismo, em um cenário em que deveremos 
conviver por um período ainda indefinido com a Covid-19.

Este conjunto de protocolos higiênico-sanitários constitui, talvez, o mais 
completo material disponível na literatura e teve a contribuição de 
especialistas, tanto de saúde pública como do trade, além de fontes 
governamentais com vistas a proteger clientes, trabalhadores e 
empresários de forma a transmitir confiança ao consumidor, para voltar a 
frequentar nossos estabelecimentos.

Cabe enfatizar que alguns protocolos são definidos como obrigatórios por 
autoridades sanitárias locais, regionais e nacional (é preciso ficar atento 
quanto a isso), enquanto outras medidas são apenas “recomendáveis” e de 
acordo com cada tipo de atividade: Bares e Restaurantes – Hotéis e 
Meios de Hospedagem – Turismo e Eventos, e a maior ou menor 
capacidade econômica de implantação.

Silvio Pessoa
Vice - Presidente da CNTUR - Confederação Nacional

do Turismo
Presidente da FeBHA - Federação Baiana de

Hospedagem e Alimentação
Presidente da SHRBS - Sindicato de Hotéis, Restaurante,

Bares e Similares de Salvador e Litoral Norte



















       Utilizar-se no bufê de sistema misto, ou seja, alguns itens em                    
porções individuais, já embaladas com filme plástico;
       

       No sistema de auto serviço, implante pista única e verifique a 
possibilidade de colaboradores servirem os clientes. Se optar pelo 
próprio cliente se servir, reduza as porções e sirva saladas e sobremesa 
em embalagens próprias.

2.2 - PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇÕES
AOS COLABORADORES

SOBRE O VIRUS
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 
O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31 de 
dezembro de 2019, após casos registrados na China, e provoca a 
doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, 
semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato 
respiratório inferior, como as pneumonias. No entanto, o novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) ainda precisa de mais estudos e 
investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença.
Os principais sintomas conhecidos até o momento são: FEBRE, TOSSE 
E DIFICULDADE DE RESPIRAR. EM CASO DE FEBRE A PARTIR DE 
37,8 E DIFICULDADE PARA RESPIRAR, PROCURE ATENDIMENTO 
MÉDICO.
A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal com 
secreções contaminadas, como:
  Gotículas de saliva;
  Espirro;
  Tosse;
  Catarro;
  Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;
  Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato              
com a boca, nariz ou olhos.
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O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com 
intervalos que chegam a 12 dias,
período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a 
infecção.
            
            Mostre aos colaboradores que lavar as mãos com frequência é
melhor do que o álcool em gel; ensine a lavar as mãos corretamente 
(dedos, unhas, palmas, dorso e pulso); a lavar as mãos por 30 segundos; 
e invista em sabonetes de qualidade, como antibactericidas,
por exemplo;

       Escalone em turnos os horários de entrada e saída dos 
empregados, evitando sobrecarregar o sistema de transporte público;
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3.3 - PARA REUNIÕES, ORGANIZADORES DE EVENTOS
E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA EVENTOS
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@shrbs.Salvador

@sinhoresilha@SIMHSUL

@sindcamamu

@federacaobha @sindhmat

www.sindicatohrbs.com.br

www.febha.com.br

www.sinhoresitaparica.com.br

Sindicato dos Hotéis e Pousadas de Mata de São João

SIMHSUL
Sindicato dos Meios de Hospedagem

do Litoral Sul da Bahia

@sindhesul

SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO EXTREMO SUL DA BAHIA 

ISÉTOH

RESTAURANTES

SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES,
BARES E SIMILARES DA ILHA DE ITAPARICA

SHABCSHABC

Sindicato de Hospedagens e
Alimentação da Baía de Camamu
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