
 
 
 
 
 
                          

 

    Alternativtour, Lda 

PROTOCOLO INTERNO COVIT-19 junho de 2020 

 

De forma a possibilitar o acesso ás nossas atividades e cumprir as diretivas da DGS (Direção-

Geral da Saúde) relativamente á (prevenção do Corona Virus -Covit 19), a Alternativtour aderiu 
ao “selo protocolo Clean & Safe” do Turismo de Portugal que, estabelece o seguinte protocolo.  

 

1- As reservas para as atividades deverão ser efetuadas antecipadamente por telefone, 

WhatsApp, email ou Facebook. 

2- Só poderão aceder ás atividades da Alternativtour, grupos familiares ou outros grupos 

que, entre os respetivos elementos, exista afinidade estabelecida anteriormente e 
comum consentimento declarado. 

3- O número máximo de participantes por grupo são, 1 guia monitor ou 2 dependendo das 

atividades e 6 participantes. 

4- A empresa de momento não dispõe de instalações fixas pelo que, as atividades terão 

início em pontos de encontro públicos ao ar livre, ou nos locais de alojamento dos parti-

cipantes, que para o efeito, a Alternativtour poderá fornecer serviço de transfere.  

5- Conduta social A partir dos locais de encontro e alojamentos, os monitores e participan-

tes deverão cumprir as recomendações de DGS (Direção Geral de Saúde) nomeada-

mente no que diz respeito ao “Distanciamento Social de Segurança”. Os tradicionais 

modos de cumprimentar (apertos de mão e beijos) estão abolidos e qualquer contato 

físico deverá ser evitado, as distâncias recomendadas são 2 metros para permanecer 

ou deslocamento lado a lado, 4 metros para permanecer ou deslocamento em fila. As 

nossas Viaturas com capacidade para 9 passageiros ficam limitados a 6 passageiros. 

6- Antes do início de cada atividade os monitores deverão verificar se eles, os colegas e 

os participantes dispõem de EPI (Equipamento de Proteção Individual) Covit 19, em 

devidas condições. 

     6.1-Composição do Kit EPI:  1máscara e luvas descartáveis, o Kit EPI deverá ser da  

     responsabilidade individual dos participantes, no entanto para segurança e conforto 

     dos mesmos, a Alternativtour dispõe de stock permanente de Kit’s EPI.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

7- Pese embora o uso de máscara social ou viseira não seja obrigatório nas atividades ao ar 

livre, a Alternativtour recomenda o seu uso sempre que o distanciamento de segurança 

não possa ser mantido. Assim como, recomendamos o uso de luvas sempre que o con-

tato físico não possa ser evitado. E, no manuseamento de equipamento partilhado. 

    7.1- Higienização das mãos (lavar as mãos frequentemente com água e sabão 

          durante pelo menos 20 segundos, ou usar desinfetante para as mãos que tenha pelo  

          menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até 

          ficarem secas); 

    7.2-- Etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para o antebraço fletido ou usar um  

    lenço de papel, que deverá ser guardado num recipiente fechado, caso não possa  

    ser colocado imediatamente no lixo), assim como higienizar as mãos sempre após 

     tossir ou espirrar e depois de se assoar; bem como evitar tocar nos olhos, nariz e 

    boca com as mãos. 

8- No início das atividades, tanto os monitores, como os participantes, não deverão apre-

sentar sintomas evidentes de Covit-19, e declarar que se sentem em condições nor-

mais. 

9- O tradicional equipamento de 1ºs socorros que os monitores poderão disponibilizar no 

decorrer das atividades, acresce face á pandemia de máscaras sociais, álcool gel, toa-

lhinhas humificadas com álcool gel e termómetro sem contato.  

             9.1-No início e decorrer das atividades, caso se justifique, monitores e participantes,  

             poderão verificar a febre de forma segura. 

10- Caso se verifique no início ou decorrer das atividades, situações em que monitores ou 

participantes manifestem de forma evidente e consensual sintomas de Covit-19 (Tosse, 

dificuldade respiratória, Febre Alta). Será acionado o procedimento recomendado pela 

DGS (Direção Geral de Saúde). A pessoa em causa acompanhada de um monitor deverão 

suspender a atividade e isolar-se do restante grupo, seguidamente contatar diretamente 

o SNS – 808 24 24 24, os restantes participantes poderão continuar a atividade. 

11- Procedimentos com viaturas equipamentos, assessórios e consumíveis! 

             11.1 -As viaturas a utilizar nas atividades deverão ser antecipadamente limpas e  

             desinfetadas de acordo com as instruções da DGS para limpeza de superfícies, no inicio  

             e no final de cada atividade (durante a atividade não deverão ser utilizadas por outras  

             pessoas sem que sejam convenientemente limpas e desinfetadas). A limpeza e   

             desinfeção das viaturas é da responsabilidade do condutor que deverá registar em    



 
 
 
 
 
             formulário próprio. 

            11.2- Todos os equipamentos disponibilizados pela Alternativtour para as diferentes 

            atividades, serão previamente desinfetados. Os mesmos, deverão ser mantidos pelos  

            participantes para uso individual até ao final da atividade. Trocas ou cedências de  

            equipamento entre participantes deverão ser sempre supervisionadas pelos  

            monitores. 

            11.3 -O vestuário utilizado pelos monitores e o eventualmente fornecido aos clientes    

            (ex. impermeáveis) serão lavados a temperatura igual ou superior a 60º.entre cada 

            utilização e não deverão ser partilhados. 

            11.4 Pese embora a Alternativtour possa disponibilizar garrafas de água e barras  

            Energéticas, os Consumíveis com comida e bebidas incluindo água deverão ser da  

             responsabilidade individual ou do grupo e não deverão ser partilhados. 

12- Para além da segurança e bem-estar de todos os participantes, compete aos monitores 

da Alternativtour zelar pelo cumprimento das diretivas da DGS, no sentido de minimizar 

o risco de contágio COVID-19. Assim, solicitamos que todas as suas instruções nesse 

sentido, sejam cumpridas.  

Seja responsável, zele pela sua saúde e dos outros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


