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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE CASOS NO

TRANSPORTE COLETIVO

Em  função  da  atual  pandemia  do  coronavírus  (COVID-19),  a  SES-GO,

conclama  os  gestores  e  usuários  do  transporte  coletivo,  para  adotarem  e

intensificarem medidas de prevenção e proteção à população, no intuito de evitar a

disseminação do coronavírus (SARS COV 2) no nosso meio, quais sejam:

1) Orientação para gestor 
 Intensificar  a limpeza dos ônibus.  Após cada viagem (rota),  deverá voltar  a

garagem e ser  limpo e desinfetado.  Pulverização,  limpeza ou imersão com

desinfetante contendo 1.000 mg/L de cloro ou desinfetante de 500 mg/L de

dióxido de cloro por 30 minutos e depois com água limpa.
 Disponibilizar  aos  passageiros do transporte coletivo,  informações de forma

clara e de fácil acesso sobre etiqueta respiratória e prevenção do coronavírus.

DESINFECÇÃO DE OBJETOS (exemplos)

LIXEIRAS

 Imersão com desinfetante contendo cloro a 5.000mg /L por 30 min

PAREDES

 Limpeza e pulverização com desinfetante contendo 1.000 mg/L de cloro ou

desinfetante de 500 mg/L de dióxido de cloro por não menos de 30 minutos, a

faixa de volume de pulverização de 100 mL/m2 a 300 mL/m2

SUPERFÍCIES DE OBJETOS

 Pulverização, limpeza ou imersão com desinfetante contendo 1.000 mg/L de

cloro ou desinfetante de 500 mg/L de dióxido de cloro por 30 minutos e depois

com água limpa



2) Orientação para usuário
 Adotar hábitos de etiqueta respiratória:
 Cobrir nariz e boca com lenço ou braço ao tossir ou espirrar;
 Descartar lenços de papel em lixo apropriado. Jamais jogar no chão;
 Lavar as mãos sempre ao deixar o transporte coletivo ou ao chegar em casa,

antes de realizar qualquer outra atividade.
 Não levar a mão aos olhos, boca e nariz;
 Usar máscara facial caso estejas com sintomas respiratórios;
 Comunicar o serviço de saúde caso suspeite estar com a doença.
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