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HOTEL
EXECUTIVO

O Hotel Executivo recebe você com
tranquilidade, conforto e segurança.

Veja a seguir, informações sobre o Covid-19,
nossas medidas preventivas e protocolos

recomendados pelo Ministério do Turismo.

ARAGUAÍNA - TO



Lave suas mãos com frequência;

Evite tocar olhos, nariz e boca;

Ao tossir, cubra sua boca com a parte interna do cotovelo ou um
lenço descartável;

Evite aglomerações e não faça contato com ninguém que
apresente febre ou tosse;

Fique em casa se você não se sentir bem;

Se apresentar algum dos sintomas, procure um médico;

Busque informação em fontes confiáveis.

Baixe o app Coronavírus-SUS para mais informações e encaminhamento

médico em caso de necessidade.

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
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COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo mais recente tipo de
coronavírus. 

Os coronavírus são um grande grupo de vírus que causam gripes e até
doenças severas como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio

(MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV).

Idosos e outras pessoas com histórico de problemas médicos como
pressão alta, doenças cardíacas ou diabetes estão mais propensos a

desenvolver quadros graves.

QUEM ESTÁ EM RISCO?

QUAIS OS SINTOMAS DO COVID-19?

O QUE É COVID-19?

Os sintomas mais comuns são: febre, tosse seca, falta de ar e fadiga.
Estes sintomas podem aparecer entre 2 a 14 dias após a exposição ao vírus.

Algumas pessoas podem ser infectadas e não apresentar quaisquer
sintomas, sem sequer se sentirem mal.

A maioria (cerca de 80%) se recupera da doença sem precisar de
tratamento especial.

PREVINA-SE EM 7 PASSOS
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Informação e
cuidado são as

melhores
prevenções.

TELE COVID-19 
 ARAGUAÍNA

(63) 99105-3625



De acordo com a Prefeitura de Araguaína, a multa para quem for

flagrado sem máscara será de R$ 50,00, sendo R$ 100,00 por

reincidência. Se a pessoa for encontrada sem máscara em local

público pela terceira vez, poderá responder por crime contra ordem e

saúde pública.

A recomendação de uso de máscaras para
toda a população foi feita pelo Ministério da
Saúde. Os itens podem ser feitos de
tecido, desde que sejam 100% de algodão
e com duas camadas.

A fiscalização será feita conjuntamente pela Vigilância Epidemiológica,
Fiscalização Ambiental, Fiscalização de Posturas, Fiscalização
Sanitária, Fiscalização Fazendária e Agência de Segurança,
Transporte e Trânsito, com apoio das Polícias Militar, Civil e Ambiental
e Corpo de Bombeiros. As denúncias devem ser feitas peles telefones
190; 9.9949-5394; 3411-5640 e 3411-5639 em horário comercial; por
mensagem via Whatsapp 9.9972-6133; ou e-
mail demupe@araguaina.to.gov.br.
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Decreto Municipal nº 217/20 torna
obrigatório o uso de máscaras em
todos os locais públicos de
Araguaína. “Somente não são
considerados ambientes públicos
ou de livre acesso as residências,
e locais públicos e privados onde
somente uma pessoa utilize ou
trabalhe”, estabelece o
documento.

MÁSCARA

FISCALIZAÇÃO

MULTA 

O uso de máscara
é obrigatório em

Araguaína,
conforme o Decreto
Municipal 217/20,

Art. 1º.
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Os turistas devem ter informações/orientações
claras e atualizadas sobre medidas específicas a
serem implementadas;

Evitar cumprimentar com contato físico, incluindo
apertar as mãos, tanto de funcionários quanto de
outros turistas. A distância de segurança deve ser
respeitada sempre que possível;

Cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço,
e não com as mãos, ao tossir ou espirrar;

Preferencialmente lavar as mãos com água e
sabonete após espirrar, assoar o nariz ou tossir ou,
ainda, tocar as superfícies potencialmente
contaminados (dinheiro, balcão do
estabelecimento, etc.);

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não
lavadas;

Desinfetar com frequência objetos de uso pessoal
(copos, celulares, etc.) com água e sabão quando
possível ou, quando não for possível, utilizar uma
solução desinfetante;

Não compartilhar equipamentos ou objetos
pessoais com outras pessoas;

Evitar aglomerações;

Se apresentar algum sinal ou sintoma de Covid-19,
evitar contato físico com outras pessoas,
principalmente, idosos e doentes crônicos (e
comunicar imediatamente a direção do serviço
aonde estiver hospedado);

Evitar tocar em paredes, balcões e outras
superfícies;

Observar se o estabelecimento está cumprindo o
protocolo proposto.
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O Ministério do Turismo faz as seguintes

recomendações:

HOTEL EXECUTIVO



HOTEL EXECUTIVO

ES
TA

M
O

S 
CU

ID
A

N
DO

 1
2
3
4
5

#timeconsciente Purificação do Ar

Utilizamos purificador (ozonizador e
ionizador) de ar para eliminar

bactérias, vírus e microorganismos
dos apartamentos.

Intensificamos a frequência da
purificação do ar.

Disponibilizamos álcool em gel
70º para higienização de mãos e
punhos, e álcool líquido 70º para

higienização de celulares, chaves,
bagagens e outros pertences

pessoais.

Álcool 70º INPM

A desinfecção é feita com mais rigidez.
Áreas comuns são higienizadas

frequentemente conforme o fluxo de
hóspedes.

Utilizamos os melhores produtos de
sanitização e desinfecção do mercado.

Cumprimos os procedimentos para limpeza e
desinfecção chancelados pela Anvisa.

Higienização e desinfecção

O tapete Sanitizante desinfecta os
calçados na entrada do Hotel,

reduzindo consideravelmente a
transmissão de vírus e bactérias.

Tapete Sanitizante

Somos certificados com o Selo Turismo
Responsável, creditado pelo Ministério do

Turismo. Cumprimos os protocolos de
higienização chancelados pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
reconhecidos pela Organização Mundial

da Saúde (OMS).

Selo Turismo Responsável



CUIDE-SE E
CUIDE DO

PRÓXIMO!
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