
MELHORES 
PRÁTICAS E 
PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA 
CONTRA A COVID-19

Pensando sempre no bem-estar e saúde de nossos clientes, 

estamos seguindo e reforçando as medidas de segurança 

contra a Covid-19 proporcionando a todos ainda mais 

segurança e tranquilidade durante os nossos serviços.

Atendemos todas as recomendações do 
Ministério do Turismo e conquistamos 
o selo de ambiente seguro. 



NOSSAS AÇÕES:

1. Veículos:
• Higienização externa e interna dos veículos, incluindo bancos, 

janelas, bagageiros, corrimãos, apoios de braço, cintos de 

segurança, etc; 

• A limpeza do sistema de ar-condicionado dos veículos é 

intensa;

• Tapetes com solução higienizadora estão disponíveis na 

entrada do veículo; 

• Álcool em gel disponível e recomendado para uso dos 

passageiros na entrada e saída dos veículos;

• Utilização da circulação natural de ar com janelas e alçapões 

de teto abertos para manter o ambiente arejado, sempre que 

possível. Em caso de impossibilidade, utilizar o ar condicionado 

em modo de não haver recirculação de ar dentro dos veículos;

• Sacos de lixo disponíveis para descarte correto de máscaras;

• As bagagens dos clientes são higienizadas antes de serem 

armazenadas nos veículos, quando não realizada pelo meio de 

hospedagem e/ou aeroporto e /ou rodoviária.

2. Passageiros:

•  Aferição de temperatura de cada passageiro antes de 

embarcar no veículo, no traslado de chegada; 

• Obrigatoriedade do porte e uso de máscara facial pelos 

passageiros, não sendo permitido o embarque ou permanência 

no veículo sem o equipamento;

• Orientação para que os passageiros ocupem o veículo a 

partir das últimas poltronas disponíveis, evitando contato 

frontal uns com os outros; 

• Orientação aos passageiros a permanecerem sentados, sem 

mudar de assento;

• Orientação para uso constante do álcool em gel para 

higienização das mãos; 

• Considerando a redução natural no número de viajantes, 

alocar passageiros distantes um dos outros sempre que 

possível;

• Os passageiros são orientados a desembarcar dos veículos 

por ordem das fileiras, iniciando pelas da frente.



3. Staff:

• Treinamentos constantes de todas as equipes para a 
utilização dos equipamentos de proteção e higienização 
pessoal, da estação de trabalho e dos veículos;
• Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção 
quando estiverem em ambiente compartilhado;
• Disponibilização e orientação para uso constante de 
álcool em gel e sabão para higiene das mãos; 
• Disponibilização de álcool em gel 70% em todos os 
ambientes da empresa;
• Aferição diária de temperatura corporal da equipe na 
chegada à empresa;
• Flexibilização para home office nas atividades 
compatíveis. 

A LUCK RECEPTIVO estará sempre atenta acompanhando as 
novas medidas necessárias para a segurança de todos os 
clientes e da equipe.


