
 

 

 

 

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO AO GRUPO DE ATIVIDADE 07 

TRANSPORTE COLETIVO 

 

Estas atividades, além das MEDIDAS SANITÁRIAS GERAIS, inclusive no que se refere ao Limite de 

Ocupação, deverão adotar as seguintes medidas: 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CUIDADOS GERAIS 

1.1. Todos os cidadãos que forem utilizar os meios de locomoção por transporte coletivo local, 

intermunicipal e interestadual deverão usar proteção facial, como máscara de tecido, de tecido 

não tecido (TNT) ou de algodão. 

1.2. Todos os veículos de transporte de passageiros, local, intermunicipal ou interestadual 

deverão manter a ventilação natural dentro do veículo, portanto não está recomendada a 

utilização de ar condicionado. 

1.3. Os terminais de transporte coletivo intermunicipal e interestadual deverão manter 

monitoramento constante a fim de não permitir o embarque de pessoas com sintomas gripais. 

1.4. Os veículos utilizados no transporte de passageiros (coletivo intermunicipal, público ou 

privado, urbano e rural) não devem exceder à capacidade oficial de passageiros sentados. 

1.5. Intensificar a limpeza dos ônibus. Após cada viagem (rota), o ônibus deverá ser limpo e 

desinfetado. Proceder a limpeza com água e sabão neutro ou desinfecção com álcool 70% ou 

outro desinfetante adequado e autorizado pelas autoridades sanitárias; na área do motorista, o 

volante, câmbio de marcha, assento e cinto de segurança deverão ser limpos com água e sabão 

e, em seguida, desinfetados com álcool 70%, ou outro desinfetante adequado e autorizado pelas 

autoridades sanitárias. A empresa deverá providenciar o descarte de maneira segura de todos 

os resíduos da limpeza realizada nos veículos, conforme as normas sanitárias vigentes. 

1.6. Ser afixado, em local visível e de maneira legível e compreensível, em cada veículo, as 

recomendações aos usuários do transporte: 

a. Utilizar proteção facial, como máscara de tecido. 

b. Descartar lenços de papel em lixo apropriado. Jamais jogar no chão. 

 

 



 

 

 

 

 

c. Higienizar as mãos sempre ao deixar o transporte coletivo e ao chegar em casa ou no trabalho. 

d. Não levar as mãos aos olhos, boca e nariz 

e. Uso da etiqueta respiratória: proteger com lenços descartáveis ou toalha de papel a boca e 

nariz ao tossir ou espirrar. Na impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger 

a face junto à dobra do cotovelo  

f. Ao apresentarem sintomas respiratórios (febre, tosse, produção de escarro, dificuldade para 

respirar, dor de garganta, ausência de olfato e paladar), todos devem procurar atendimento 

médico para avaliação e investigação diagnóstica. 


