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VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CONTROLE DE ZOONOSES

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
O RETORNO DOS SERVIÇOS DE TÁXI

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À COVID-19
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PARA ENTENDER 
AS REGRAS DE OURO*

Higienizar as mãos antes e depois de cada 
atividade usando água e sabão líquido ou, 

quando não for possível, álcool 70% em gel.

Em áreas de circulação, incluindo 
banheiros, disponibilizar álcool 70% em gel, 
dispensadores de sabão líquido e de papel-

toalha descartável e lixeiras com tampa, 
sem acionamento manual.
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Usar obrigatoriamente máscara  
em todas as áreas comuns, e só  

retirar durante as refeições.

Obedecer ao distanciamento de dois 
metros ou quatro metros quadrados por 

pessoa, evitando o uso do elevador.

Manter os ambientes arejados com as 
janelas e portas abertas e a limpeza dos 
aparelhos de ar-condicionado em dia.
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Providenciar máscaras, luvas de borracha, 
toucas e outros equipamentos de proteção 

individual (EPIs) para as equipes de 
limpeza e demais funcionários, de acordo 

com a atividade exercida.

Reforçar a sensibilização sobre a etiqueta 
respiratória, a ser adotada em caso de 

tosse ou espirros: proteger aboca e o nariz 
com lenço de papel descartável ou o braço, 

evitando tocar o rosto.

Encaminhar à assistência médica  
o funcionário ou colaborador que  
apresente sintomas da Covid-19.
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Fazer a limpeza concorrente  
a cada três horas e a limpeza terminal  

após o expediente, com atenção à 
necessidade da limpeza imediata**.

Divulgar em pontos estratégicos  
os materiais educativos e outros  

meios de informação sobre as medidas  
de prevenção à Covid-19, como as  
Regras de Ouro e a Central 1746.
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*As Regras de Ouro são pré-requisitos para a retomada das ativi-
dades (art.16 do Decreto Rio nº 47.488, de 02 de junho de 2020). 

**Entende-se por limpeza concorrente o processo realizado 
para a manutenção da limpeza durante o funcionamento do es-
tabelecimento. A frequência recomendada é, no mínimo, a cada 
três horas ou sempre que preciso. A limpeza terminal é mais 
completa, uma faxina geral antes ou após o encerramento das 
atividades. A limpeza imediata deve ser feita no momento da 
ocorrência, quando há, por exemplo, o derramamento aciden-
tal de alguma substância no solo. Essa limpeza é fundamental 
para evitar acidentes e acúmulo de sujidades.
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PONTOS ESSENCIAIS PARA A 
EFICÁCIA DAS REGRAS DE OURO 

1. O comprometimento dos taxistas em cumprir 
as medidas estabelecidas neste Protocolo.

2. A colaboração da população em geral.

3. A fiscalização dos órgãos públicos e dos 
passageiros registrando irregularidades na 
Central 1746.

ORIENTAÇÕES GERAIS

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

• Usar obrigatoriamente a máscara duran-
te todo o período de trabalho.

• A máscara pode ser de tecido de algo-
dão e deve ser substituída a cada três 
horas ou sempre que estiver suja ou úmi-
da (Anexo III do Decreto RIO 47.282/20).

• Adotar a etiqueta respiratória em caso 
de tosse os espirros.

• Se o taxista apresentar sintomas gripais 
ou qualquer outro indicativo da Covid-19, 
o recomendado é se afastar da atividade 
e buscar assistência médica.
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• Após cada viagem higienizar as mãos o 
mais rápido possível, preferencialmente, 
com água e sabão ou álcool 70% em gel.

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

CRITÉRIOS PARA O TRANSPORTE  
DE PASSAGEIROS 

1. Não transportar passageiros sem máscara.

2. Limitar o número de passageiros, permitin-
do ocupação apenas nos bancos traseiros.

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

4. Se possível, adotar barreiras de proteção de 
vidro ou em acrílico, separando o motorista 
dos passageiros.

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

6. Restringir a oferta de revistas, jornais, folhe-
tos informativos, cartões, balas, biscoitos e 
outros itens que possam ser manuseados 
de forma compartilhada pelos passageiros.
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PAGAMENTO

1. Máquinas de pagamento com cartão deve-
rão ser cobertas com filme plástico e higieni-
zadas com álcool 70% após cada utilização.

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

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 segu-
rança e apoiadores de braços.

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

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

4. Limpar tapetes, acessórios e a parte externa 
do veículo com água e sabão e fazer a de-
sinfecção das superfícies compatíveis com 
água sanitária diluída (uma parte em nove 
de água).
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5. Panos, baldes e demais utensílios ou equi-
pamentos usados nos procedimentos de 
limpeza e desinfecção devem estar adequa-
damente limpos.

6. A limpeza terminal dos veículos deve ser pro-
gramada e realizada, de preferência, após 
o percurso do dia.

7. A higienização de superfícies com predomi-
nância de metais pode ser feita com produtos 
à base de quaternários de amônio e desin-
fetantes de uso geral, uma vez que a água 
sanitária representa riscos de oxidação.

CUIDADOS BÁSICOS

1. Desinfetantes à base de quaternário de amô-
nio não corroem metais, mas devem ser usa-
dos com muito cuidado e sem excessos, pois 
podem provocar irritação e sensibilidade na 
pele, especialmente, nos profissionais que 
se expõem com frequência a produtos com 
esse composto.

2. Atentar para a compatibilidade do material 
de limpeza com equipamentos e a superfície 
a ser higienizada, conferindo as informações 
sobre apresentação, diluição e aplicação no 
rótulo de cada produto.
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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 Segu-
rança (FISPQ).

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

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

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

7. Todos os veículos devem ter depósitos dife-
renciados para o lixo comum e para o des-
carte de máscaras e lenços de papel usados 
(Resolução SMS 4342/20).

8. Retirar os sacos com resíduos de lixo ao fim 
do percurso diário, fazendo o descarte de 
maneira adequada.
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MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

1. Promover a manutenção e controle dos sis-
temas de ar-condicionado dos veículos, com 
especial atenção à troca dos filtros.

2. Atender a legislações específicas do seg-
mento de transportes.

 
TERMO DE CIÊNCIA DA LEGISLAÇÃO

Declaro ser conhecedor da legislação sanitá-
ria em vigor e, em especial, dos procedimen-
tos de prevenção à Covid-19. Declaro estar 
ciente de que a prestação de declaração fal-
sa configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, passível de sanções penais, sem 
exclusão das sanções administrativas e civis 
cabíveis. Declaro estar ciente da legislação 
referente ao funcionamento da atividade que 
se pleiteia a obtenção do Selo de Confor-
midade de Prevenção à Covid-19. Decla-
ro que a atividade a ser exercida observará 
com rigor toda a legislação sanitária afeta, 
sobretudo, os regulamentos técnicos espe-
cíficos editados pelo órgão sanitário munici-
pal do Rio de Janeiro. Declaro estar ciente da 
obrigação de apresentar, a qualquer tempo, 
toda a documentação exigida para o funcio-
namento da atividade e de prestar todas as 
informações referentes ao funcionamento do 
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estabelecimento para assegurar os controles 
necessários a serem exercidos pelo órgão 
sanitário municipal. Declaro que me respon-
sabilizo por providenciar, a qualquer tempo, 
todas as adequações necessárias ao perfei-
to atendimento das normas sanitárias. Decla-
ro comprometer-me com a preservação das 
melhores condições higiênico-sanitárias de 
instalações, equipamentos, procedimentos e 
fluxos, notadamente, as boas práticas para o 
exercício da atividade e a adequada conser-
vação dos produtos utilizados. Declaro com-
prometer-me com o exercício da atividade em 
plena observância aos requisitos indispen-
sáveis à proteção e preservação da saúde 
individual e coletiva. Declaro estar ciente de 
que qualquer ação ou omissão em desacor-
do com as normas sanitárias, mesmo as de 
menor risco, frequência ou impacto, sujeita-
rá o estabelecimento a sanções de natureza 
administrativa, civil e penal, sem prejuízo de 
medidas complementares, entre as quais a 
cassação do licenciamento sanitário do es-
tabelecimento, a cassação do alvará de fun-
cionamento e outras necessárias à cessação 
e punição da irregularidade.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que são VERDADEIRAS e EXATAS 
todas as informações apresentadas por 
meio do portal Carioca Digital para fim de 
requerimento do Selo de Conformidade de 
Prevenção à Covid-19, em todas as suas 
modalidades, junto a Subsecretaria de Vigi-
lância, Fiscalização Sanitária e Controle de 
Zoonoses – SUBVISA. Declaro ainda estar 
ciente de que a prestação de declaração fal-
sa configura crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, passível de sanções penais, sem 
prejuízo das sanções administrativas e civis 
cabíveis.

Atualizado em 10/06/2020.
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