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COMBATE À PANDEMIA
PARA RETOMADA DAS
CAMINHADAS NA NATUREZA
2021
PREFEITURAS
MUNICIPAIS

Brunno Braga Zotto – Campo Largo

Apresentação

As caminhadas e pedaladas na natureza representam um
fator importante para o desenvolvimento do turismo
rural dos municípios.

A retomada frente ao cenário pandêmico exige cuidados
específicos para que o evento não seja o causador da
disseminação da COVID-19.
Para tanto, este protocolo serve para orientar os
organizadores dos circuitos,
assim como também
orientar os caminhantes.
É certo que os desafios para essa nova realidade se
sobrepõem aos cuidados intrínsecos e característicos já
existentes em nossos circuitos de caminhadas na
natureza.
Se cada um fizer sua parte e agir com responsabilidade,
poderemos voltar a usufruir desse passeio pelo meio
rural, de forma segura para todos.
Ótima caminhada!
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Orientações PRÉVIAS

ao evento

Deslocamento
●
●
●
●
●

Evitar a lotação máxima do veículo;
Manter as janelas abertas para circular o ar;
Utilizar a máscara, com uso adequado, cobrindo nariz
e boca, em tempo integral;
Antes de entrar no carro passar álcool gel nas mãos;
Portar álcool gel no veículo.

Reuniões
●
●
●
●

●
●

Evitar aperto de mãos;
Distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;
Utilizar a máscara, com uso adequado, cobrindo nariz
e boca, em tempo integral;
Priorizar reuniões ao ar livre ou em locais com boa
ventilação
Evitar aglomeração;
Dividir as funções em grupos pequenos.

Todos os envolvidos
presencialmente na
organização do evento deverão
estar com NO MÍNIMO 15 DIAS de
cobertura vacinal completa contra
a COVID-19.
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ao evento
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Orientações PRÉVIAS

Marcar percurso
●
●
●
●
●
●

Uso adequado da máscara em tempo integral;
Distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;
Evitar entrar nas casas;
Ficar em ambiente aberto;
Evitar aperto de mãos;
Se for manipular algum material, higienizar as mãos
antes e depois.

Organizando o espaço para receber o evento
●

●
●
●
●

Durante a organização todos devem permanecer de
máscara e de forma adequada, cobrindo nariz e
boca, em tempo integral;
Higienizar as mãos sempre que possível;
Evitar aglomeração;
Distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;
Posicionar as mesas para as refeições com no
mínimo 2m entre uma e outra, aproveitando
também os espaços ao ar livre.
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DURANTE o evento
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Orientações

RECEPÇÃO
Organizadores e Caminhantes
●
●
●

●

Usar obrigatoriamente máscaras de proteção;
Higienizar as mãos sempre que necessário ;
Manter o distanciamento mínimo de 1,5m em todas as
situações: quando for dar ou receber informações,
crachá, carimbo, etc;
Se apresentar sintomas de gripe (febre, tosse e/ou
sintomas respiratórios) avisar a organização do evento,
afastar-se de suas atividades e procurar um médico.

Organizadores
Fornecer álcool em gel 70% para desinfecção das mãos;
Aferir a temperatura corporal antes do início das
atividades.
●
Manter o distanciamento mínimo de 1,5m em todas as
ALONGAMENTO
situações: quando for dar ou receber informações,
crachá, carimbo, etc;
●
Se apresentar sintomas de gripe (febre, tosse e/ou
sintomas respiratórios) avisar a organização do evento,
afastar-se de suas atividades e procurar um médico.
●
●
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Orientações
DURANTE o evento
ALONGAMENTO
Organizadores e Caminhantes
●
●
●

●

Usar obrigatoriamente máscaras de proteção;
Manter o distanciamento de 1,5m em todas as situações;
Se apresentar sintomas de gripe (febre, tosse e/ou
sintomas respiratórios) afastar-se das atividades e
procurar um médico;
Disponibilizar vários locais e horários para o
alongamento, incentivando o distanciamento social.

Frutas
● ANTES de pegar a fruta, higienizar as mãos com álcool
em gel 70%.
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Hidratação
● Todo caminhante deve ter sua própria garrafa;
● Ao encher a garrafa nos pontos de apoio, ANTES
higienizar as mãos com álcool em gel 70% e JAMAIS
ENCOSTAR a boca da garrafa na torneira;
● A organização não disponibilizará copos descartáveis.
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DURANTE o evento
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Orientações

Carimbos
O procedimento para carimbos no meio do percurso e
também para a carteirinha ao final, deve respeitar as
seguintes orientações:
●
●
●
●
●
●

Mesa para carimbo com
isolamento mínimo das
pessoas de 1,5m;
Caminhante deixa o crachá ou a carteirinha aberta no
local indicado;
O responsável carimba;
O caminhante retira novamente o seu material;
Em momento algum, quem carimba deverá tocar no
crachá ou na carteirinha do caminhante;
Disponibilizar álcool em gel 70%.

Banheiros
●
●
●

●

Obrigatório higienizar constantemente;
Obrigatório disponibilizar papel toalha para secar as mãos;
Disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das
mãos após a secagem;
Se houver fila, deverá ser respeitado o distanciamento
mínimo de 1,5m entre as pessoas.
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Café da manhã e
almoço

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

Preferencialmente servir ao ar livre ou manter todos os
ambientes bem arejados;
Disponibilizar uma pessoa na entrada para orientações
sobre os cuidados obrigatórios;
Ofertar pias com água corrente, sabonete líquido, toalhas
descartáveis, lixeiras apropriadas e álcool em gel 70% em
pontos estratégicos para higienização das mãos;
Observar a capacidade máxima de ocupação do
estabelecimento;
Organizar as mesas com distanciamento mínimo de 2m
entre elas;
Organizar o buffet com distanciamento de no mínimo 2m da
primeira mesa e dispor os alimentos em apenas um lado
do buffet;
Obrigatório disponibilizar luvas descartáveis para uso dos
pegadores de alimentos no buffet;
As louças usadas para servir os alimentos, depois de limpas
deverão ser higienizadas também com álcool 70%;
Os talheres deverão estar em embalagens individualizadas
de plástico ou papel;
As mesas e cadeiras deverão ser higienizadas com álcool
70% após a saída de ocupantes;
Proibido oferecer produtos para degustação coletiva ou de
uso comum;
Proibido qualquer tipo de aglomeração dentro e fora do
estabelecimento.
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Organizadores e
manipuladores de
alimentos

●
●
●
●
●
●
●
●

Usar obrigatoriamente máscaras de proteção;
Higienizar as mãos antes e após a manipulação dos
alimentos ou a qualquer interrupção;
Manter o distanciamento mínimo de 1,5m em todas as
situações:
servir
alimentos/bebidas/
cobrar/
dar
informações/ etc.
Controlar o fluxo e permanência dos caminhantes no
espaço de alimentação;
Após lavagem, higienizar talheres com álcool 70%,
empacotá-los individualmente junto com o guardanapo;
Disponibilizar lixeiras para descarte das sobras orgânicos e
não orgânicos;
Organizar local específico para deixar pratos e talheres
usados;
Intensificar a limpeza dos banheiros, pisos, equipamentos e
utensílios com água e sabão ou produto próprio para
limpeza.

Os estabelecimentos deverão seguir
os protocolos da vigilância sanitária
já estabelecidos no seu município.
Todos deverão estar com NO
MÍNIMO 15 DIAS de cobertura
vacinal completa contra a COVID-19.
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Caminhantes

●

●
●
●
●
●
●
●

Ao acessar o buffet, o caminhante deverá permanecer
com a máscara em sua face (cobrindo corretamente nariz
e boca) durante a confecção do prato ou na retirada do
alimento;
A retirada da máscara é permitida apenas durante a
alimentação e quando sentados, devendo ser recolocada
o mais brevemente possível;
Sempre que se levantar da mesa, obrigatório fazer uso
da máscara;
Higienizar as mãos com álcool em gel 70%
periodicamente;
Manter o distanciamento seguro de no mínimo 1,5m entre
pessoas;
Utilizar luva descartável para se servir no buffet;
Retirar o prato, talheres, guardanapo, luvas e descartálos em local apropriado indicado pela organização.
Evitar qualquer tipo de aglomeração dentro e fora do
estabelecimento.

Desde o ato da inscrição no
Ecobooking, TODOS OS
CAMINHANTES deverão estar
vacinados e com no MÍNIMO 15 DIAS
de cobertura vacinal completa contra
a COVID-19 até o dia da caminhada.
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Comercialização

Feira de produtos da agroindústria familiar e
artesanato rural
●
●
●
●
●
●
●
●
●

As barracas com os produtos de agroindústria e
artesanato deverão estar distribuídas em local aberto e
bem distanciadas entre si;
Uso de máscara obrigatório para os feirantes e
consumidores;
Proibido consumo de alimentos e bebidas no local;
Proibida oferta de degustação;
Disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos;
Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m entre
atendentes e consumidores;
Expor os produtos de maneira que o cliente consiga
identificar sem manuseá-los;
Limitar ao máximo de duas pessoas por barraca para
atendimento;
Diante de quaisquer sintomas característicos da COVID-19
apresentados por feirantes ou consumidores, os mesmos
não poderão permanecer no espaço da feira.
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Informações
complementares

●

As refeições deverão ser reservadas antecipadamente
pelo site da inscrição;

●

Todos os organizadores do evento deverão passar por
treinamento específico sobre os cuidados de higiene e
prevenção da COVID-19;

●

O caminhante deverá ler atentamente no ato da inscrição
as regras de conduta estabelecidas neste protocolo para
as caminhadas na natureza e se comprometer com os
cuidados necessários para a sua permanência segura no
evento;

●

Qualquer violação do protocolo deverá ser reportado à
comissão organizadora para tomada das medidas
cabíveis.
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Ficha técnica

Equipe responsável pela organização deste protocolo
NOME

CARGO

INSTITUIÇÃO

CIDADE

Ademir Barboza

Coordenador da Gestão do Turismo

DETUR

Colombo-PR

Anderson Pim

Empresário

Ecobooking

Rio de Janeiro-RJ

Andreia Patricia Rinaldo

Superintendente de Turismo

Prefeitura

Apucarana-PR

Angela Carvalho de Andrade

Assessora de Turismo

Prefeitura

Cianorte-PR

Carlos Eduardo Gonçalves Rynaldo

Residente Técnico

IDR-Paraná

Londrina-PR

Claudio Campos de Castro

Secretário Municipal de Tursimo

Prefeitura

Campo Magro-PR

Cristiane G. Boiko Rossetim

Secretária Municipal de Turismo

Prefeitura

Prudentópolis - PR

Daniela Ragazzon

Economista Doméstico

IDR- Paraná

Laranjeiras do Sul-PR

Diego Cruz Luca

Administrativo da ACMT

ACMT

Agudos do Sul-PR

Eliana Zanetti Dunaiski

Diretora de Turismo

Prefeitura

Almirante Tamandaré-PR

Eva Blaszczyk Gaweleta

Empresária

Vivenda do Mate

São Mateus do Sul-PR

Giovana Maristela Marmitt Chiarelotto

Extensionista

IDR-Paraná

Antonina-PR

Irivan de Jesus Ferreira

Coordenador de Turismo

Prefeitura

Mandirituba-PR

José Humberto Soares

Engenheiro de Alimentos

IDR-Paraná

Londrina-PR

Laís Gomes Adamuchio de Oliveira

Coordenadora Regional

IDR-Paraná

Curitiba-PR

Liliane Rodrigues da Fonseca
Luciana Mickus Pichorim

Medica Veterinária
Assistente Administrativa - Turismóloga

IDR-Paraná
Prefeitura

Lunardelli-PR
Tijucas do Sul-PR

Luciana Regina Ghellere Montibeller

Diretora de Turismo

Prefeitura

São Miguel do Iguaçu -PR

Rafael Freitag

Presidente

Anda Brasil

Florianópolis-SC

Sidney Aurelio Valeriano Ramos

Engenheiro Florestal

IDR-Paraná

Cianorte-PR

Terezinha Busanello Freire

Coordenadora Estadual Turismo Rural

IDR-Paraná

Londrina-PR

Thales Henrique Fernandes de Quadros

Extensionista Especializado

IDR-Paraná

Campina da Lagoa-PR

Diagramação
Sidney Aurelio Valeriano Ramos - IDR-Paraná
Imagens
Brunno Braga Zotto – Campo Largo-PR
Eloy Ferreira – Castro-PR
Sidney Aurelio Valeriano Ramos – IDR-Paraná
Revisão
José Humberto Soares – IDR-Paraná
Terezinha Busanello Freire – IDR-Paraná
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