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AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE RONDÔNIA

NOTA TÉCNICA Nº 8/2020/AGEVISA-SCI

INTERESSADO: Táxi e Carro de Aplica�vo

ASSUNTO: Orientações Técnicas para Táxi e Carro de Aplica�vo COVID-19

 

O que é coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo coronavírus, denominado de SARs-
CoV-2, foi descoberto em 07 de janeiro de 2020 após casos registrados na China desde o mês de novembro de

2019 e provoca a doença chamada de COVID-19.

Em função da pandemia pelo novo coronavírus, a AGEVISA conclama os condutores e usuários de transporte
individual de passageiros (táxi e carro por aplicativo), para adotarem e intensificarem medidas de prevenção e

proteção à população no intuito de evitar a disseminação do vírus.

Ao identificar indivíduo que apresente sintomas (febre, tosse, produção de escarro, dificuldade para respirar, dor
de garganta) com que tenha/teve contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, orientá-lo a

comunicar imediatamente a Vigilância Epidemiológica municipal e buscar informações sobre atendimento médico
para avaliação e investigação diagnóstica.

 

Orientação para o condutor

Utilizar água e sabão neutro para limpar as áreas de contato, a exemplo, o volante, câmbio de marcha,
assento e cinto de segurança e, em seguida, desinfetados com álcool 70%;

Aspirar o estofamento (bancos), depois borrifar com uma solução de sabão neutro e água, passando
suavemente uma escova macia. Não borrife muito líquido. Deixe o veículo ligado com o ar quente e vidros

fechados por cerca de 20 minutos;
Para superfícies de couro, utilizar apenas sabão neutro;

Rodar com os vidros abertos;
Disponibilizar recipiente para resíduos e recolher lixo e outros objetos deixados por passageiros e descartar

assim que possível;
Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão; caso não seja possível, usar preparação alcoólica a

70%, friccionar por 30 segundos;
Adotar rigorosa etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e boca com o braço ou com lenço descartável (toalha
de papel) ao espirrar ou tossir e jogar o lenço em lixeira com tampa após o uso; evitar tocar os olhos, nariz e

boca e higienizar as mãos na sequência;
Evitar contato físico direto, como aperto de mão e abraço;

Evitar contato frente à frente por mais de 15 min. e, quando possível, manter distância mínima de 2 metros
entre as pessoas;
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Nos percursos para hospitais, zonas de aeroportos e rodoviárias, os condutores devem redobrar os cuidados
com a higienização das mãos e a limpeza do veiculo após o transporte de passageiros oriundos destes locais.

 

Orientação para usuário

Adotar hábitos de etiqueta respiratória: cobrir nariz e boca com lenço descartável ou toalha de papel ou
braço ao tossir ou espirrar;

Descartar lenços de papel em recipiente para resíduos (lixo) apropriado;
Higienizar as mãos, com água e sabão ou preparação alcoólica a 70%, sempre que deixar o transporte e ao

chegar em casa, antes de realizar qualquer outra atividade;
Não levar a mão aos olhos, boca e nariz;
Deixar sapatos fora do recinto doméstico;

Usar máscara cirúrgica caso esteja com sintomas respiratórios.

 

OBSERVAÇÃO: Ao utilizar a solução de água sanitária, atentar para o modo de uso indicado por cada fabricante.

 

Em caso de dúvidas o MS conta com o serviço Disque Saúde, por meio do telefone 136. Para obter maiores
informações sobre o novo coronavírus (COVID-19), pode-se acessar o sítio eletrônico do MS, através do

endereço: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus.

 

ATENÇÃO:

O uso de máscaras por indivíduos sadios não representa, quando adotado de forma isolada, uma medida
de prevenção.

 A higienização das mãos e a etiqueta respiratória se constituem em medidas de maior efetividade.

Além disso, o uso da máscara sem a higienização das mãos e a etiqueta respiratória pode prejudicar sua
eficácia na redução do risco de transmissão.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0010887895 e o código CRC 314E90B6.

Referência: Caso responda esta  Nota  Técnica , indicar expressamente o Processo nº 0002.135636/2020-11 SEI nº 0010887895

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

