
 
 

                     

 

 

 

 Guardar observância ao protocolo geral e suas diretrizes, sem prejuízo 

daquelas abaixo elencadas. 

 

 Outras recomendações adicionais são: 

 

 Manutenção da capacidade máxima da frota (como ocorre em horários de 

pico) entre as 05h00 e as 20h00, a fim de diminuir as aglomerações; 

 

 Quanto aos terminais: intensificar a limpeza e desinfecção das áreas 

públicas dos terminais, em especial das áreas de maior risco de contato 

(assentos, corrimões, catracas, beirais, guichês, banheiros, bilheteiras e demais 

equipamentos); 

 

 Todos os passageiros e funcionários devem sempre utilizar máscara e 

higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel e o seu 

ambiente de trabalho (cadeiras, volantes etc.); 

 

 Utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de Testa para aferir a 

temperatura dos motoristas e outros colaboradores em todo início de rota; 

 

 Nos trens, ônibus e estações, estimular que passageiros mantenham a 

distância mínima segura entre si; 
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Todas as atividades de limpeza e higienização devem ser reforçadas. 

 

 Guardar observância ao protocolo geral e suas diretrizes, sem prejuízo 

daquelas abaixo elencadas 

 

 Outras recomendações adicionais são: 

 

 Todos os passageiros e funcionários devem sempre utilizar máscara e 

higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel; 

 

 Utilizar o Termômetro Digital Infravermelho de Testa para aferir a 

temperatura dos motoristas e outros colaboradores em todo início de rota; 

 

 As frotas devem ser expandidas e o distanciamento entre pessoas deve 

ser garantido, mantendo uma distância mínima segura. Garantir o 

distanciamento mínimo também nos momentos de embarque e desembarque; 

 

 Em fretados, estimular que passageiros sentem sempre em posições fixas 

para possibilitar a identificação de quem teve contato próximo em caso de 

transmissão; 

 

 Todas as atividades de limpeza e higienização devem ser reforçadas. 

 

 

 

TRANSPORTES COLETIVOS (FRETADOS) 



 
 

                     

 

 Guardar observância ao protocolo geral e suas diretrizes, sem prejuízo 

daquelas abaixo elencadas. 

 

 Outras recomendações adicionais são: 

 

 Organizar esquemas de carona para diminuir a necessidade do transporte 

público; 

 

 Reforçar a higienização do volante, das janelas, do câmbio, das portas e 

todas as outras partes que são usualmente manuseadas; 

 

 Quando o carro for utilizado por mais de uma pessoa, manter sempre os 

vidros abertos para facilitar a circulação do ar; 

 

 Os prestadores de serviços (táxis e aplicativos) devem buscar: garantir a 

disponibilidade de álcool em gel para uso próprio e uso dos passageiros; 

 

 Utilizar máscaras; 

 

 Manter sempre os vidros abertos para facilitar a circulação do ar; 

 

 Manter a maior distância possível uns dos outros e evitar o contato físico. 

TRANSPORTES INDIVIDUAIS  

(TAXI, CARROS PRÓPRIOS E DE APLICATIVOS) 


