
ENFRENTAMENTO 
AO COVID-19

PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA RETORNO DAS 
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.742 DE 07 DE MAIO DE 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA VISITANTES, COLABORADORES E FORNECEDORES

“Cuidando de você, você cuida de todos.
estamos juntos na luta contra o coronavírus”



O QUE É CORONAVÍRUS 
(COVID-19)?

PRINCIPAIS SINTOMAS

A COVID-19 é uma doença causada pelo 
Coronavírus, vírus que causam infecções 
respiratórias. Apresenta um quadro clínico 
que varia de infecções assintomáticas a 
quadros respiratórios graves.  De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a maioria dos pacientes com COVID-
-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáti-
cos e cerca de 20% dos casos podem reque-
rer atendimento hospitalar.

Os sintomas da COVID-19 podem variar de 
um simples resfriado até uma pneumonia 
severa. Sendo os sintomas mais comuns:

   Dor de garganta
   Dificuldade para 
  respirar

   Tosse 
   Febre 
   Coriza



RECEPÇÃO, ENTRADA 
E PERMANÊNCIA NO PARQUE:

   Disponibilizar os Avisos Públicos sobre a prevenção e controle da doença contagiosa nas placas em toda 
a comunicação visual do parque.

   Manter, sempre que possível, uma boa ventilação dos ambientes do parque.

   Disponibilizar álcool 70% para higienização de equipamentos e utensílios.

   Desinfetar regularmente com álcool 70% equipamentos de uso contínuo, como por exemplo teclados, 
telas e monitores de computadores, tablets e smartphones, bancadas de trabalho, telefones e outros 
objetos.

   Disponibilizar álcool em gel em frasco dosador para higienização de mãos, disponibilizado 
em ambientes diversos do parque, inclusive nos toaletes.

   Será disponibilizado máscaras para os visitantes que por ventura não as tenham.

  Tapetes Higienizadores na Bilheteria e Embarque dos Bondinhos.

   Termômetro laser.



MEDIDAS PREVENTIVAS
O Bondinhos Aéreos Parques da Serra está preparado para 
receber você e sua família com toda a segurança. Seguindo as 
recomendações dos órgãos competentes e atendendo ao 
decreto atual em vigor está tomando todas as medidas neces-
sárias para evitar a disseminação do coronavírus, Covid-19, tais 
como:

- Medição de temperatura na entrada do Parque (funcionários 
e visitantes);

- Tapete sanitizante na entrada do Parque e também no em-
barque dos Bondinhos;

- Disponibilização de álcool em gel, juntamente com reforço 
da limpeza em áreas comuns, tais como sanitários, corrimões, 
embarque e desembarque dos Bondinhos;

- O Parques da Serra – Bondinhos Aéreos passaram por uma 
esterilização total, com uma nova tecnologia de limpeza, que 
elimina por completo o vírus por até 90 dias. É uma aplicação 
com pistola eletrostática vinda dos Estados Unidos, com o pro-
duto SDST (Sterile Doctor) em todas as área de contato. A lim-
peza foi realizada em todos os ambientes do parque, Bondi-
nhos, Esculturas que Falam, Eagle, em todos os banheiros, 
bancos e corrimões. Além disso, o produto ainda tem outras 

“PRESERVAMOS A SAÚDE, 
NOSSO BEM MAIS PRECIOSO”

vantagens, como ser fungicida, bactericida e esporicida, tor-
nando o ambiente hipoalergênico; 

- Primando pela segurança de funcionários e visitantes, o 
parque continua considerando estritamente necessária a utili-
zação de máscara durante todos os passeios, incluindo o inte-
rior os Bondinhos;

- Todos os locais que geram filas estão demarcados com o dis-
tanciamento social correto e prescrito pela Vigilância Sanitá-
ria, incluindo  bilheterias, embarque e desembarque e áreas 
comuns.

- Todos os funcionários do Parque utilizam devidamente a 
máscara e estão constantemente em treinamento para  melhor 
atendê-lo nesta fase de pandemia;

- Nossas cabines não são exclusivas e possuem capacidade 
para até 8 pessoas da mesma família/grupo ou até 4 pessoas de 
famílias distintas. Cuidamos com todos os detalhes para que 
todos possam aproveitar o passeio, com segurança e conforto. 
As janelas dos bondinhos permanecem abertas 100% do 
tempo, para melhor ventilação e os locais onde se formam as 
filas são demarcados com o distanciamento de 1,5 metros, 
prescrito pela Vigilância Sanitária.



Estaremos abertos este 
mês todos os dias das 
9h às 17h.

VALORES PARA O MÊS DE JUNHO:

Adulto: R$ 56,00
Crianças de 0 a 5 anos: Entrada Livre
Crianças de 6 a 12 anos: R$ 28,00 
Sênior: R$ 28,00 (Acima de 60 anos)*Respeitando todos os protocolos de segurança e distanciamento social.

RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NO PARQUE:

   Em caso de filas, as pessoas deverão manter a distância de pelo menos um metro e meio entre si, os 
quais terão as devidas marcações no chão.

   OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA por parte de nossos visitantes e de todos que acessarem o 
Parque, além da higiene constante das mãos, distância entre pessoas e uso de lenços descartáveis 
para espirrar.

   Em caso de baixa imunidade, suspeita ou contato com pessoas que adquiriram o vírus, recomendamos 
evitar o passeio.

RETORNO ÀS ATIVIDADES



“O MELHOR CAMINHO É A PREVENÇÃO”
   O Parques da Serra – Bondinhos Aéreos passaram por uma esterilização total, com uma nova tecnologia 
de limpeza. É uma aplicação com pistola eletrostática vinda dos Estados Unidos, com o produto SDST (S-
terile Doctor) em todas as área de contato.

   Esse produto tem ação prolongada e continua em atuação mesmo depois de seco, por até 90 dias. Elimi-
na 99,99% dos micro-organismos, inclusive Coronavírus, e tem eficácia comprovada em laboratório e 
aprovado pela Anvisa.

   É resistente à água e a outros  produtos de limpeza de uso comum, como água sanitária. Caso uma su-
perfície com o produto tenha contato com o Covid-19, o vírus é inativado por desnaturação. Rompe-se a 
membrana dos microorganismos causando sua morte. O produto ainda tem outras vantagens, como ser 
fungicida, bactericida e esporicida, além de tornar o ambiente hipoalergênico.

   A limpeza foi realizada em todos os ambientes do parque, Bondinhos, Esculturas que Falam, Eagle, todos 
os banheiros, bancos e corrimões.

   Não é mais necessário passar álcool nas cabines a cada passeio, mas NÃO SE ESQUEÇA, OS CUIDADOS 
INDIVIDUAIS CONTINUAM, como o uso de máscaras, embarques individuais, álcool em gel em todo per-
curso, entre outros.

DOS RECURSOS HUMANOS



CERTIFICADOS



AGRADECEMOS A COMPREENSÃO. 
PEDIMOS A COLABORAÇÃO E DESEJAMOS 

UM ÓTIMO PASSEIO!


