Trajeto

Transporte Particular
• Se possível, opte por transporte particular e, transporte
apenas pessoas que habitem a mesma moradia.
• Se der carona a alguém com quem não habite, permita
apenas uma pessoa no banco traseiro.
• No carro, crie a sua “rotina de segurança”:
- ABRA A PORTA
- DESINFETE AS MÃOS
- FECHE A PORTA
• Utilize sempre o porta-malas para transporte
de mochilas e pastas de trabalho, para que o seu
ambiente não seja contaminado.
• O transporte por carro, moto ou bicicleta também exige
o uso de máscara de proteção.
• Sempre que possível, sente-se em banco sozinho
mantendo distância.
• Aguarde sentado para que desça um por vez,
respeitando o distanciamento.
• No interior do transporte, utilize máscara.

Trajeto

Transporte Público
• No percurso de casa para a estação/ponto de ônibus,
mantenha sempre a distância de 2 metros.
• Se encontrar alguém conhecido, faça um cumprimento
e mantenha distância de 2 metros.
• Sempre que possível, utilize as escadas, mas evite tocar em
corrimões e outras superfícies de acesso comum.
• É necessário ter uma temperatura abaixo de 37,3 graus
(aqueles com temperatura ≥ 37,3 graus não poderão entrar
no ônibus).
• Na estação, aguarde de pé, evite tocar em superfícies e
mantenha a distância de 2 metros, principalmente nas
entradas e saídas do meio de transporte.
• No interior de um transporte coletivo, utilize máscara
e tente manter a distância adequada.
• Se optar por utilizar transporte privado (Táxi ou Uber)
utilize o banco de trás e siga as mesmas orientações
de higiene.
• Assim que sair do transporte, use álcool gel 70°
nas mãos, realizando a desinfecção.

Trajeto

Transporte Escola
O motorista e o monitor devem:
• Estar livres de febre e/ou sintomas de COVID-19 e usar
máscara/cobertura e luvas o tempo todo.
• Limpar e desinfetar o transporte de manhã e à tarde antes
da partida e após a partida.
• Disponibilizar álcool gel 70% para os alunos.
• Manter as janelas do transporte escolar abertas para ventilação adequada, se o clima permitir.
Os alunos devem:
• Aguardar a entrada o transporte escolar, mantendo uma
distância de 1 metro entre cada aluno.
• Usar máscara/cobertura o tempo todo antes, durante
e depois da viagem.
• Ter uma temperatura abaixo de 37,3 graus (aqueles com
temperatura ≥ 37,3 graus não poderão entrar no transporte
escolar).
• Higienizar as mãos antes de entrar no transporte.
• Sentar-se no assento designado com o distanciamento
físico.
• Desembarcar do transporte na chegada e prosseguir
imediatamente para desinfecção.

