
 

RECOMENDAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS EM 
TRANSPORTE COLETIVO 

 
Primeiramente a principal recomendação é ficar em casa com seus familiares, porém aos 
cidadãos que não tem essa opção há recomendações a fim de diminuir a quantidade de 
transmissão. 
 

1- Passar álcool em gel antes de entrar nos ônibus e imediatamente após sair. 
Disponibilizar nos terminais e dentro dos ônibus. 

2- Disponibilizar um álcool gel exclusivo para cada motorista/cobrador. Utilizar o mesmo a 
cada parada, higienizando também o volante e câmbio. 

3- Priorizar lavar as mãos com água e sabão ao chegar em casa ou no trabalho.  

4- Dentro do ônibus: evitar tocar o rosto com as mãos e, se possível, higienizar com uma 
toalha descartável e álcool as superfícies tocadas por todos. 

5- Manter as janelas abertas o máximo possível. 

6- Manter distanciamento máximo possível entre cada passageiro, com distância mínima 
de 1 metro. Diminuir quantidade de passageiros por viagem a fim de que esse 
distanciamento seja possível de ser cumprido. 

7- Fixação de informativos nas garagens e pontos de ônibus acerca das medidas a serem 
adotadas pelos trabalhadores e usuários visando sua proteção individual; 

8- Adequação da frota de ônibus em relação à demanda; 

9- Divulgação de mensagens sonoras de prevenção nos terminais; 

10- Higienizar os ônibus com álcool 70° ou hipoclorito de sódio a cada término de viagem. 

 
Álcool - indicação de uso: 
As aplicações devem ser feitas da seguinte forma: friccionar álcool 70%, esperar secar e repetir 
três vezes a aplicação. 
 
Compostos Inorgânicos Liberadores de Cloro Ativo (Hipoclorito de 
Sódio/Cálcio/Lítio) - indicação de uso: 
Descontaminação de superfícies por 10 minutos, em 1% de cloro ativo (10.000 ppm). 
 
Obs.: Deve-se utilizar luvas e demais EPI's necessários conforme PPRA da empresa. 
 
 
Fonte: Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde 2a Edição. 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-
evitar-a-disseminacao-do-coronavirus 
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