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PROTOCOLO DE SERRA NEGRA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 

 

Serra Negra, 17 de março de 2020. 

 
 

 

O QUE SÃO CORONAVÍRUS? 

 
 
 

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, que 

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

coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado 

comum. Alguns coronavírus podem causar doenças respiratórias graves. 

 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da 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. No último 

dia 11 de Março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos uma 

pandemia do novo coronavírus, chamado de Sars-Cov-2.  

 

Mas como esse anúncio interfere no manejo do novo coronavírus? Na verdade, ele 

serve apenas como um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para 

conter a disseminação do problema. 

 

 

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO? 
 

 

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa-a-pessoa, ou seja, o coronavírus pode 

ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros, assim 

como pelo contato com as mãos contaminadas com secreções respiratórias que contenham 

vírus. 
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QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE MOMENTO DE ALERTA GLOBAL? 

 

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 os trabalhadores promovendo assim um ambiente saudável para atuar 

neste período de alerta global. 

 

 PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 

Algumas recomendações de prevenção contra o COVID-19 para passageiros: 
 

 Manter as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar, sempre que 

possível. 

 Evitar os horários de pico nos transportes públicos 

 Escolher rotas que envolvam apenas um meio de transporte, evitando trocas de linhas 

ou modais que aumentam o risco de exposição, sempre que for viável. 

 Lavar sempre as mãos com sabão até a metade do antebraço, esfregando também as 

partes internas das unhas, antes e depois de usar o transporte público; 

alternativamente, limpar as mãos com álcool em gel 70º INPM. 

 Evitar cumprimentar com beijos, apertos de mãos e abraços. 

 Limpar com álcool em gel 70º INPM objetos tocados frequentemente. 

 Evitar tocar nas áreas do rosto (principalmente nariz, olhos e boca) antes de higienizar 

as mãos. 

 Quando tossir ou espirrar, proteger a boca na parte interna do antebraço ou com um 

lenço descartável. 

 Procurar manter uma distância de pelo menos 1 metro de quem estiver tossindo ou 

espirrando. 

 Utilizar lenços descartáveis quando estiver com o nariz escorrendo, descartando o 

lenço usado imediatamente no lixo. 

 Evitar sair de casa caso apresente sintomas de gripe ou similar. 

 Seguir as orientações oficias do Ministério da Saúde e autoridades sanitária, evitando 

mensagens falsas que circulam pela Internet e WhatsApp (fake news). 

Algumas recomendações de prevenção contra o Coronavírus pelos operadores: 
 

 Utilizar o sistema de ar-condicionado dos ônibus no modo de ventilação aberto. 
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 Manter as janelas dos }ônibus abertas para uma melhor circulação do ar sempre que 

possível. 

 

 Reforçar a limpeza diária interna dos veículos, a desinfecção e limpeza de balaústre e 

pega-mãos, fazendo a higienização dos veículos com mais freqüência no decorrer do 

dia sempre que possível. 

 Disponibilizar espaços para cartazes e outros materiais informativos sobre a prevenção 

do coronavírus na frota e demais canais de comunicação da empresa (sites, redes 

sociais, TV de bordo). 

 Orientar os funcionários sobre métodos de prevenção contra o coronavírus. 

 Colocar à disposição dos funcionários, nas áreas administrativas e nas garagens, álcool 

em gel 70º INPM. 

 

 

Vigilância Sanitária Municipal de Serra Negra 
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