


1. Orientações Gerais

1. O responsável pelo veículo deverá adotar medidas de prevenção 
à Covid-19, de acordo com os seguintes procedimentos:

a) Usar obrigatoriamente a máscara durante todo o período de 
trabalho.

b) A máscara pode ser de tecido e deve ser substituída a cada três 
horas ou sempre que estiver suja ou úmida.

c) Adotar a etiqueta respiratória em caso de tosse ou espirros.

d) Se o taxista apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indica-
tivo da Covid-19, o recomendado é se afastar da atividade e 
buscar assistência médica.

e) Após cada viagem higienizar as mãos preferencialmente, com 
água e sabão ou álcool 70% em gel.

2. Afixar orientações sobre as medidas de prevenção à Covid-19 no 
interior do veículo, em pontos estratégicos e de fácil visualização.

2 Critérios Para o Transporte de Passageiros

1. Não transportar passageiros sem máscara.

2. Limitar o número de passageiros, permitindo ocupação apenas 
nos bancos traseiros.

3. Disponibilizar solução de álcool 70% em gel para a higienização 
das mãos dos passageiros que acessem o veículo.

4. Se possível, adotar barreiras de proteção, separando o motorista 
dos passageiros.

5. Manter os ambientes ventilados, evitando circular com as janelas 
fechadas. 

6. Está proibida a oferta de revistas, jornais, folhetos informativos, 
cartões, balas, biscoitos e outros itens que possam ser manusea-
dos de forma compartilhada pelos passageiros.

3. Pagamento

1. Máquinas de pagamento com cartão deverão ser cobertas com filme 
plástico e higienizadas com álcool 70% após cada utilização.

2. Deve ser estimulado o pagamento com cartão, se possível, pelos 
métodos de aproximação ou QR Code, reduzindo a manipulação 
das máquinas de cartão.

4. Higienização

1. A limpeza concorrente deve ser feita após a saída de cada cliente, 
nas áreas de maior contato, como maçanetas, volante, câmbio, 
botões do painel, assentos, cintos de segurança e apoiadores de 
braços.

2. Aplicar álcool 70% em gel com papel-toalha ou pano multiuso 
descartável, exclusivo para cada tipo de superfície.

3. Caso seja utilizado o compartimento de bagageiro, este deve 
receber a limpeza concorrente imediatamente após a retirada 
dos volumes transportados.

4. A limpeza terminal dos veículos deve ser programada e realizada, 
de preferência, após o percurso do dia. Limpar tapetes, acessó-
rios e a parte externa do veículo com água e sabão e fazer a 
desinfecção das superfícies compatíveis com água sanitária diluí-
da (uma parte em nove de água).

5. Panos, baldes e demais utensílios ou equipamentos usados nos 
procedimentos de limpeza e desinfecção devem estar adequa-
damente higienizados.

6. A higienização de superfícies com predominância de metais 
pode ser feita com produtos à base de quaternários de amônio e 
desinfetantes de uso geral, uma vez que a água sanitária repre-
senta riscos de oxidação.

5. Cuidados Básicos

1. Desinfetantes à base de quaternário de amônio não corroem 
metais, mas devem ser usados com muito cuidado e sem exces-
sos, pois podem provocar irritação e sensibilidade na pele, espe-
cialmente, nos profissionais que se expõem com frequência a 
produtos com esse composto.

2. Atentar para a compatibilidade do material de limpeza com equi-
pamentos e a superfície a ser higienizada, conferindo as informa-
ções sobre apresentação, diluição e aplicação no rótulo de cada 
produto.

3. Para o uso de produtos diferentes de água sanitária e compostos 
de quaternário de amônio é recomendado observar antes as 
informações no rótulo ou na Ficha de Segurança (FISPQ).

4. Os desinfetantes indicados para o combate de micro-organismos 
semelhantes ao novo coronavírus estão no site da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

5. Manter abastecidos os borrifadores ou dispensadores de álcool 
gel, que devem ser previamente higienizados. 

6. Para evitar acidentes, é recomendado não deixar dispensadores 
de álcool 70% trancados no veículo sob o sol.

6. Manejo de resíduos

1. Todos os veículos devem ter depósitos diferenciados para o lixo 
comum e para o descarte de máscaras e lenços de papel usados.

2. Retirar os sacos com resíduos de lixo ao fim do percurso diário, 
fazendo o descarte de maneira adequada.

7. Manutenção dos Veículos

1. Promover a manutenção e controle dos sistemas de ar-condicio-
nado dos veículos, com especial atenção à troca dos filtros.

2. Atender a legislações específicas do segmento de transportes.
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