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ANEXO XI 

PROTOCOLO DE TEIXEIRA DE FREITAS CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA 

PASSAGEIROS DE ONIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO 

 

 

O QUE SÃO CORONAVÍRUS? 

Os coronavírus (COV) são uma grande família viral, conhecido desde os anos 1960, que causam infecções 

respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças 

respiratórias leves a moderadas, semelhante a um resfriado comum. Alguns coronavírus podem causar 

doenças respiratórias graves. 

Em janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde foi notificada sobre uma doença transmitida pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19) na China, atingindo um número significativo de pessoas, causando desde leves 

infecções respiratórias até casos mais graves. 

 

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO? 

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa-a-pessoa, ou seja, o COVID-19 pode ser transmitido 

principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros, assim como pelo contato com as mãos 

contaminadas com secreções respiratórias que contenham o vírus. 

 

QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE MOMENTO DE EMERGENCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA?  

Neste momento de alerta global, a melhor estratégia para lidar com este assunto e contribuir para sua 

prevenção é compartilhar informações confiáveis e de qualidade com toda a população. Além disso, é 

fundamental que medidas básicas de prevenção sejam adotadas por todos, inclusive profissionais e usuários 

do setor hoteleiro, promovendo assim um ambiente saudável, promotor de saúde para atuar neste período.  

 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS:  

 Pessoas que apresentem SINTOMAS DE FEBRE (mesmo que não aferida) + SINTOMAS 

RESPIRATÓRIOS (tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza), não devem utilizar o transporte público;  
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 Idosos, gestantes, crianças de colo, menores de 05 (cinco) anos, pessoas com doenças graves e baixa 

imunidade, etc..., devem evitar utilizar o transporte público e, quando necessário, evitar utilizar em 

horários de maior pico;  

 Manter as janelas laterais e basculantes do teto dos ônibus sempre abertos; 

 Sempre que chegar no seu destino realizar a lavagem das mãos com água e sabonete; 

 Sempre higienizar as mãos com álcool 70% gel durante o percurso do ônibus, antes e depois de ingerir 

alimentos, levar as mãos ao rosto, boca, olhos e nariz; 

 Ao tossir ou espirrar: 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

 Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando tossir ou espirrar;  

 Este lenço utilizado deve ser descartado em local apropriado;  

 Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou tossir é preferível cobrir o 

nariz e a boca com a manga da camisa (“espirrar no cotovelo”) ou dentro da camisa. É 

fundamental evitar tossir ou espirrar nas mãos;  

 ATENÇÃO: As mãos são o meio pelos quais os vírus são facilmente transferidos para outras 

pessoas ou para o ambiente (telefone, maçanetas, computadores, etc.); 

 Ao tomar água, procurar carregar consigo garrafas ou copos de água já abastecidos de casa;  

 


