
 

 
NOTA TÉCNICA 08/2020 – ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS E ACOMPANHAMENTO PARA 
COLABORADORES NO PERÍODO DE 7 (SETE) DIAS NO HOTEL 
 
ASSUNTO: ORIENTAÇÕES DE CUIDADOS E ACOMPANHAMENTO PARA COLABORADORES NO PERÍODO DE 

7(SETE) DIAS NO HOTEL 

DATA: 20/03/2020 
 
 

APLICAÇÃO:  PARA AS INSTALAÇÕES E COLABORADORES DURANTE O PERÍODO DE 7 (SETE) DIAS EM HOTEL NAS 

CIDADES DE EMBARQUE 

Orientações Gerais: 

• Os colaboradores a serem hospedados devem ter passado pela barreira administrativa de embarque 

(72h antes) constante na Nota Técnica 04/2020 rev.1 atualização – EOR operações: monitoramento e 

intervenções, portanto, não serão pertencentes a nenhum grupo de pessoas consideradas suspeitas ou 

prováveis portadores de COVID 19; 

• Os colaboradores hospedados estarão sujeitos a todas as orientações de saúde pública e da 

PETROBRAS, com algumas orientações diferenciadas. 

Recomendações aos Hotéis: 

• Recursos: 

o Ser, de preferência, exclusivos para os colaboradores da PETROBRAS; 

o Ter, de preferência, acessos restritos e isolados; 

o Ter estrutura para fornecimento de alimentação e serviço de lavanderia, incluindo higienização 

de roupas pessoais dos colaboradores; 

o Estarem localizados em locais arejados e que permitam aberturas de janelas e ventilação 

adequada; 

o Possibilitar acessos pela escada; 

o Ter acessos à internet, TV a cabo e telefonia. 

 

• Obrigações sanitárias: 

Obedecer às orientações sanitárias de conduta de precaução a contaminação do coronavirus do 

Ministério da Saúde, em especial em relação a: 

o Gestão dos funcionários; 

o Higienização de todos os ambientes, em especial quartos e banheiros, cozinhas/refeitórios, 

recepção; 

o Higienização de roupas; 

o Higienização dos espaços coletivos (elevador, escadas, maçanetas, corrimão, interruptores, 

etc). 

 

 

 



 

 

• Rotina  

o Refeições: 

 

 Devem ser oferecidas alimentação, de preferência individuais nos quartos. Deverão ser 

disponibilizadas 04 refeições: café da manhã, almoço, lanche e jantar, além de oferta 

de água, suco e frutas dentro dos quartos, não devendo ter contato físico direto entre o 

atendente e os colaboradores; 

 

 Caso a alimentação seja servida em restaurante coletivo deverá: 

• Dispor de mesas individuais distantes, que propicie a distância de no mínimo 1 

metro entre os colaboradores; 

 

o Higienização de quartos e banheiros 

 Rotina diária com reforços adicionais ao longo do dia, especialmente nos locais com 

maior contato manual (controle remoto, telefone, maçanetas, torneiras, puxadores, 

interruptores,...) ; 

 

o  Higienização de roupas: 

 Troca de roupa de banho e cama diária; 

 O procedimento de higienização de roupas deve seguir os procedimentos padronizados 

de hotelaria;  

 Disponibilizar serviço de lavagem de roupas pessoais dos colaboradores, sob demanda. 

 

•   Colaboradores 

 

o Permanecer o máximo possível dentro do quarto; 

o Realizar as alimentações através do serviço de quarto, se oferecidas; caso contrário, atender 

rigorosamente as orientações de restrição do contato social; 

o Em todo o tempo não ter contato físico direto com outras pessoas, mantendo a distância 

mínima de 01 metro; 

o Se necessitar de algum produto externo, contatar a equipe de apoio, e utilizar sempre serviço 

de delivery, nesses casos, evitar contato direto com o entregador mantendo a distância de 1 

metro e fazer a higienização das mãos imediatamente após o recebimento, higienizando os 

produtos recebidos; 

o A comunicação, quando necessária deverá ocorrer através de telefone disponibilizado para 

contato com a equipe de apoio administrativo e/ou de saúde; 

 

• Acompanhamento da equipe de saúde  

 

o Deverá estar disponível equipe de profissionais de saúde para atendimento e apoio aos 

colaboradores hospedados nos hotéis. 

 Esta equipe deverá ser composta por enfermeiros e/ou médicos e/ou técnicos de 

enfermagem, sendo recomendável ter um assistente social disponível, caso necessário.  



 

o Deverá ser dimensionado um profissional de saúde para cada 30 (trinta) pessoas, além de 

profissionais de saúde de apoio para análises e pareceres adicionais, quando necessários. 

o A avalição de saúde se dará da seguinte forma: 

 Dia 1 (D1): Contato telefônico de um profissional de saúde seguindo um roteiro da 

Ficha de Notificação para Casos suspeitos ou prováveis para COVID 19;  

 Dia 4 (D4) e dia 6 (D6):  Contato telefônico para atualização das informações 

levantadas inicialmente. 

 Caso seja identificada qualquer necessidade, o profissional de saúde avaliará a 

melhor conduta: atendimento presencial no hotel ou encaminhamentos 

necessários (dentista, emergências, entre outras). 

 

• Planejamento e infraestrutura: 

 

o Realizar as barreiras prévias recomendadas na Nota Técnica 04/2020 rev.1 atualização – EOR 

operações: monitoramento e intervenções, anteriormente à chegada dos colaboradores ao 

Hotel; 

o Disponibilizar equipe de apoio administrativo para atendimento aos colaboradores hospedados 

em todo tempo; 

o Na chegada ao hotel: 

o Check- in sem contato físico, sem preenchimento manual de fichas, compartilhamento de 

canetas, papéis, etc. 

o Brieffing com todas as informações e orientações sobre o período de 7 (sete) dias (rotina 

diária, comportamentos esperados e rotina de acompanhamento) 


