GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Sistema Único de Saúde

Nota Técnica Conjunta Nº. 016/2020 –DIVS/SUV/SES/SC

Assunto: ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO POR CORONAVÍRUS
(COVID-19) EM EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO NO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Orientações
Intensificar a limpeza dos ônibus:
- Após cada viagem (rota), deverá voltar à garagem e ser limpo e desinfetado. Ao final do
dia, deve-se realizar ainda a limpeza por fora do veículo. Limpeza com álcool 70% ou água
e sabão;

- Locais como balaústres, pega-mãos ou barras de apoio e outros, devem ter cuidado e
reforçado a higienização, com água e sabão ou álcool 70%;

- Intensificar a limpeza dos filtros do ar-condicionado dos veículos que possuem janelas
travadas;

- Recomenda-se que seja utilizado o sistema de ar-condicionado no modo de ventilação
aberta;

- A limpeza dos banheiros dos terminais de ônibus devem ser feitas com maior frequência;

- Intensificar mensagens sonoras de prevenção nos terminais de ônibus;

- Orientar para que motoristas, cobradores e demais funcionários de operadoras de ônibus
reforcem seus cuidados pessoais, lavando sempre as mãos e utilizem álcool gel a cada
viagem realizada;
- Idosos que são considerados grupos de risco, se puderem, devem evitar usar transporte
público no horário de pico, quando há maior aglomeração de pessoas;
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- Recomenda-se que a lotação máxima se restrinja somente para passageiros sentados.
Caberá aos motoristas e fiscais dos terminais de ônibus o monitoramento da lotação máxima
dos veículos, ou seja, permitindo apenas a entrada de passageiros que ocupem os assentos
vagos. Caso haja formação de filas nos terminais ou pontos de ônibus, orientar os usuários
a manter uma distância mínima de 1,50 metros.

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 meios de transporte, evitando trocas de linhas ou
modais que aumentam o risco de exposição, sempre que for possível.

Motoristas de táxi e aplicativos
- Lavar as mãos com frequência;

- Disponibilizar dispensers com álcool gel 70% para os passageiros;

- Intensificar a higienização no interior dos carros, e também as maçanetas internas e
externas, periodicamente após cada viagem ao longo do dia;

- É recomendável andar com as janelas abertas para ventilação.

Florianópolis, 18 de março de 2020.

LUCÉLIA SCARAMUSSA RIBAS KRYCKYJ
Diretora de Vigilância Sanitária/SES/SC

