
MANUAL DE
PROCEDIMENTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA
Orientações em conformidade com recomendações de Segurança sanitária



A preparação para essa “Nova Era”, em um cenário arrasado
pela crise sanitária, é uma construção que exige
conscientização e envolvimento de todos do motel com
treinamentos e implantação de novos hábitos e
procedimentos.

Porém, os motéis não podem postergar as novas ações e
novos protocolos, porque ganharão destaque diante do
grau de exigência do cliente que mudou, eles estão mais
poderosos, e podem denunciar o motel na Vigilância
Sanitária.

A Governança-arrumação ganha outra dimensão, assume
um protagonismo que nunca teve. Passa para uma classe
dentro da estratégia de marketing para venda de
hospedagem com segurança.



Dentro do motel - Funcionarios

Chegada dos Funcionários

- Estabelecer procedimento obrigatório chegada ao motel, antes de entrar na área de
serviços:

- Deixar um tapete sanitizante, ou um pano molhado com desinfetante para pisar
com a sola do sapato para limpar;
- Lavar as mãos com agua e sabão, ou álcool 70% ao chegar da rua, bem como no
encerramento do seu turno;

- Organizar ponto de descontaminação com álcool 70% ou desinfetante para limpeza
de bolsas, mochilas dos funcionários;

- Nos corredores de trabalho em que o funcionário não tiver fácil acesso para lavagem
de mãos com água e sabão, o motel deve disponibilizar álcool gel 70%;

- Orientar os funcionários e clientes para que evitem tocar os próprios olhos, boca e
nariz e evitem contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão.



Cartão de Ponto

Medir a Temperatura 

Higiene respiratória – Orientar funcionários para que sigam a etiqueta de tosse a higiene
respiratória (cobrir tosses e espirros, imediatamente e higienizar as mãos em sequência).

- Na entrada e na saída, no momento de picar o cartão, manter distância entre os
funcionários, passar álcool 70% nas mãos antes de picar o cartão e depois de picar.

- Encarregado (a) vai medir a temperatura (termômetro digital) fazer uma planilha;

- Temperatura até 37,3 / Temperatura igual a 37,5 – atenção / acima não deixar entrar
- Apresentou sintomas/Passou mal:
           - Chamar o SAMU/ ter cuidado com os procedimentos;

           - Avisar a família para ficar em quarentena.

Recomendável



Banheiro/Vestiário

Os uniformes

- Colocar Cartaz:  como lavar as mãos / uso correto máscara;

- Máscara: Uso correto máscaras ao chegar / início trabalho/ saída trabalho;

- Passar álcool 70% nas mãos antes de colocar a máscara e as luvas; 

- Instalar: Sabonete líquido / Álcool 70% / Papel toalha;

- Não deixar pano de chão e toalhas jogadas;

- Escala de limpeza diária (uma limpeza a cada turno);

- Fixar na atrás da porta a escala de limpeza;

- Manter distância entre os colegas de trabalho.

- Não permitir que os funcionários cheguem ou saiam do motel
uniformizados, nem saiam e retornem uniformizados no meio do
expediente, para garantir as condições de segurança de higiene;

- Devem ser lavados e higienizados com frequência diária pelo motel.



Uso da Máscara

Cuidados que o funcionário pode ter em casa com o manuseio da
máscara 

O funcionário, ao chegar no vestiário, deve retirar a máscara que veio da
sua casa;

- Colocar em um saquinho, guardar no armário ou na bolsa/para usar no
final do turno para retorno a sua casa. 

- Opcional: Pulverizar desinfetante na máscara/colocar em um
saquinho.

- Cuidado para não molhar a máscara;

- Lavar as mãos antes de colocar o uniforme de trabalho, a máscara e as
luvas;

- A máscara deve ser trocada a cada 4 horas.

- Remova a máscara pelo elástico, evite tocar na frente;

- Deixar a máscara que usou durante o expediente de trabalho, e a
máscara que usou no trajeto de retorno da sua casa e que usou de
molho por 30 minutos em uma mistura de água sanitária. Enxaguar e
colocar para secar.
- A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo no dia 

seguinte.



Área comum uso dos funcionários

- As revisões dos banheiros de uso comum dos funcionários, precisa ter

escala de procedimentos para ser limpo.

- O papel higiênico deve ser disponibilizado através de dispenser para

evitar
exposição e contaminação, assim como papel toalha, sabonete e álcool gel
70%, para ter garantia da segurança;

- No refeitório, colocar informações em locais visíveis ou sobre a mesa,

sobre o não compartilhamento de itens de uso pessoal, como copos,

pratos, talheres, etc;

- Manter distância entre os colegas de trabalho.

- O motel precisa designar um funcionário para cuidar da comunicação

sobre os novos procedimentos de segurança higiene e limpeza do Covid-19.



Opcional

Treinamentos

- Deixar um pano molhado com desinfetante ou tapete sanitizante;

- Limpar a sola do sapato a cada arrumação de uma suíte para outra suíte;

Nos corredores de serviço disponibilizar:
- Tapetes sanificantes, álcool 70% para os colaboradores limparem os sapatos a cada
arrumação;

- Pia para lavar as mãos/ sabão e papel toalha/ ou álcool em gel 70%.

- O treinamento das equipes da arrumação para paramentação (colocação dos EPI’s) e
desparamentação (retirada dos EPI’s) deve contemplar um período extenso até atingir
uma sequência de conformidade, que compreende avaliação diária até atingir 100% de
acerto e permanecer por um período seguro (indicamos 10 dias).

- Passar instruções sobre a lavagem das mãos frequente com água e sabão,esfregando
toda a superfície das mãos (nas costas, palmas, no espaço entre os dedos, sob as unhas e
punhos) por pelo menos 20 segundos ou o uso de álcool gel 70%. As mãos devem ser
lavadas antes e depois do uso das luvas.

Corredor Serviço



Uso dos EPI's

Mudanças em 3 itens EPI's

- A proteção com os EPI’s e o uso de produtos químicos regulamentados pela
ANVISA, é o que há de mais garantido para a segurança funcional, desde que seja
usado da forma correta. 

- Quanto ao uso de proteção (EPI’s), dependerá do tipo de atividade de cada um. 

Sabemos que a área de governança passará a adotar EPI’s nunca antes utilizados,

para atender aos parâmetros agora exigidos. O motel deverá tratar com
obrigatoriedade e rigor o uso dos mesmos.

* Máscara de pano dupla camada (lavável) quantidade de 8 unidades (numerar as
máscaras)

* Opcional: Máscara n95 ou PFF1 ou PFF2 

* Luva Nitrílica 46
* Luva Nitrílica cano curto
* Avental impermeável/ plástico/sintético/napa
* Uniforme
* Touca / Óculos proteção

Observação: Colocar e retirar os EPI's com calma e com segurança. 

Fazer corretamente.



Produtos Químicos
Os motéis precisam escolher fornecedores que distribuam produtos
aprovados pela ANVISA. Importante análise das Fichas Técnicas dos
produtos indicado para uso no motel:
º Peroxy               º Quaternário             º Detergente Bactericida
º Hipoclorito para limpar banheiro     º Álcool 70%

Cesta de Trabalho
- Higienizar a alça, a parte interna e externa no início de trabalho, e no

final do expediente de trabalho.

Pano de Chão
Este assunto exige conscientização das mudanças por parte do dono
do motel, da gerência e dos funcionários.

Os motéis precisam investir na compra de panos de limpeza.

- Kit com 5 panos limpos;

- Saco para colocar os panos sujos na limpeza de cada suíte.



Importante

A implantação dos novos procedimentos necessita que:
- A cada higiene e limpeza do quarto, os panos devem ser descartados para lavar. 

Exemplo necessário:  30 suítes = 300 panos chão / 50 suítes= 500 panos chão.

O produto precisa ser um pouco mais concentrado para limpar e desinfetar

- Colocar no saco/balde pano sujo - enviar lavanderia.

A - Usar panos limpos para limpeza do próximo quarto.

B - Sugestão para usar pano Perfex ou flanela para limpar superfícies.

*Os motéis precisam rever os procedimentos e os conceitos de higiene e limpeza*

Este reforço de procedimentos exige especial atenção. O motel tem que ter uma

quantidade superior ao que usava anteriormente.



Opção B

- Lavar os panos de chão separado do enxoval do motel:

- Usar uma máquina Brastemp de lavar de 10/12 quilos;

- Usar uma secadora residencial 220 W.

Não misturar os procedimentos da lavagem do pano de chão com o
enxoval em uso no motel.

- Lavar os panos na máquina de lavar onde lava o enxoval com uma diluição de

produtos mais concentrados (processo lavar pano de chão).

- Os produtos usados para lavar o enxoval fazem a higienização de fungos e

bactérias. Pode lavar os panos de chão na máquina.

Opção A



Cozinha – Área Alimentos & Bebidas
- Quanto a louças, copos e taças que retornaram dos quartos, devem ser

higienizados de forma apropriada em lavadoras de louças que têm a segurança

do detergente e da temperatura. 

- Caso não haja possibilidade de ser higienizado adequadamente em máquinas

com temperatura, o motel deve adotar procedimentos diferenciados, após lavar

com detergente passar álcool 70% nas bandejas, clouche, talheres, louças.

 

Cuidados
- Deixar um pano molhado ou tapete sanitizante com desinfetante na porta da

cozinha para desinfecção da sola do sapato;

- O funcionário da cozinha que for entregar pedido além de limpar a sola do

sapato, deve lavar bem as mãos, ou passar álcool gel 70% antes de voltar para

dentro cozinha;

- Reforçar a diluição dos produtos de uso da cozinha;

- Atenção: Com a limpeza e higienização, mesa de apoio, bancadas e

equipamentos;

- Higienização de louças e talheres, usar produto mais concentrado.



Copos e Taças e Talheres

Álcool 70 % 
- Instalar na porta de entrada da cozinha e da copa um

dispenser com álcool 70%

- O funcionário(a) ao voltar do corredor de serviço deve passar

álcool 70% nas mãos antes de entrar na cozinha/copa.

Redobrar atenção
- Para higienização-sanitização prévia dos alimentos crus, como

verduras, frutas e legumes.

Deverão ser embaladas com filme PVC pela cozinha (após a

higienização) para ser entregue ao cliente.

- O funcionário(a) antes de iniciar a montagem da bandeja para

entrega do pedido ao cliente, deve passar álcool 70% nas mãos.



Recepção

- Realizar a desinfecção da sola do sapato no tapete sanitizante ao entrar e sair da

recepção.

- Entre outras ações o protocolo que trata das emergências médicas, é necessário

que o motel tenha o cadastro telefone do hospital mais próximo, do SAMU, ou dos

serviços de ambulância, bombeiro, polícia.

- Fixar cartaz do lado externo da entrada da recepção para o cliente enxergar.

         - Cuidados que precisa saber COVID 19.

- Disponibilizar e orientar o uso de álcool  70% nas áreas de recepção e balcões. 

- Ter rotinas pré-estabelecidas para a higienização de puxadores e maçanetas de

portas, gavetas, equipamentos eletrônicos, como monitores, teclados e mouse,

maquina cartão, telefone, rádio comunicação.

- Embalar/cobrir com plástico PVC os teclados, mouse para facilitar a limpeza com

pano úmido com desinfetante.

Atenção:



Entrada /Após o atendimento

Motel que solicita documento do casal na entrada

- Entregar a chave ou Cartão da porta da suíte;

- Colocar dentro de um saquinho lacrado;

- Colocar um lembrete: Chave Higienizada;

- Cliente vai perceber a diferença ao abrir o saquinho.

 

- Após o registro no computador, pegar o documento e passar pano úmido

com desinfetante.

- Após atendimento, passar álcool 70% nas mãos.

Procedimentos



Saída/Pagamento da conta

Pagamento em dinheiro
- Após receber a cédula dinheiro colocar as notas sobre o balcão passar

pano úmido com desinfetante ou álcool 70% . Atenção para não estragar

a cédula dinheiro

- Após o funcionário(a) deve passar álcool, 70% nas mãos.

 

Após a saída cliente
- Após encerrar o atendimento passar álcool gel nas mãos;   

- Passar desinfetante na chave ou cartão da porta da suíte;

- Colocar o lembrete: chave higienizada;

- Colocar no novo saco plástico transparente e lacrar.

- A máquina de cartão de crédito deve ficar dentro de um saco plástico

transparente

- Passar desinfetante a cada vez que usar



Governança
Higiene e Limpeza do Quarto

Atenção:
- Realizara desinfecção da sola do sapato no tapete sanitizante

ao entrar e sair da a arrumação de um quarto para outro

quarto;

- Passar desinfetante no avental de plástico e na luva nitrílica 46

- secar par iniciar o serviço no outro quarto.

Cesta de Trabalho
- Higienizar a alça, a parte interna e externa no início de

trabalho, e no final do expediente de trabalho

Segundo especialistas, a partícula leve do COVID 19 flutua e fica

em suspensão quando há movimentos bruscos na superfície

que ele está. 



Tempo para higiene e limpeza do quarto

Quarto simplificado para limpeza

Retirar de uso o que dificulta a limpeza do quarto

- Porta trecos.

A produtividade da camareira vai mudar por conta dos novos procedimentos que exigem

mais qualidade e eficiência nos processos.

Tempo médio estimado em um quarto de 30 m² é de 30 minutos, ou o dobro do tempo

que era gasto anteriormente.

 

- Menos itens para limpar;

- Fazer o simples e bem feito.

 

- Tapete/ dificuldades para limpar as fibras; 

- Peseira em cima lençol;

- Pesquisa de Opinião;

- Vasos;



Retirada Enxoval do Quarto

- Separar os processos em 2 grupos de atividades;

- Início: Desinfecção e limpeza (contato com a sujidade);

- Finalizada a etapa de retirada do enxoval e lixo, colocar de molho a área molhada;

- Retirar a luva nitrílica 46, passar desinfetante para higienizar a luva, colocar a cano curto;

- Iniciar o processo de limpeza e desinfecção como início do banheiro –wc;

- Passar para o quarto;

- 2ª Fase: Arrumação, reposição e finalização (contato somente com itens limpos).

- Os enxovais da cama devem ser retirados com extremos cuidado evitando movimentos

bruscos. Não chacoalhar ou sacudir as roupas;

- Fazer bolo–trouxa de roupa.

- As roupas retiradas do quarto devem ser imediatamente colocadas em saco, ou levar

direto carrinho roupas sujas no corredor. Evitar deixar as roupas espalhadas pelo corredor

- Os motéis que utilizam duto (chute) para enviar roupas de um andar para lavanderia

deve pulverizar quaternário no duto.

Introdução



Primeiro executar o processo de higiene e limpeza

Arrumação do quarto colocação enxoval

 Cobertor/ Edredom

Não utilizar nos quartos

higienizar com desinfetante.

Protetor do Colchão e Travesseiros: 

- Precisa ser impermeável/sintético ou de nylon para limpar com desinfetante.

- Retirar as luvas nitrílica 46, o avental e higienizar com pano úmido e
desinfetante 

- Arrumação, reposição e finalização (contato somente com itens limpos).

Deverá ser retirado a cada locação junto com o enxoval, com cuidado evitando
sacudir ou movimento bruscos.

A recolocação de um limpo deverá vir embalado em saco plástico lacrado ou em
capa de proteção plástica com zíper.

- Vassouras e aspiradores, não devem ser utilizados dentro dos quartos, logo os
motéis precisarão substituir esses materiais dos procedimentos, mesmo que essa
adaptação gere uma despesa.

- Substituir a vassoura por rodo PVA, porque a vassoura levanta partículas,



Procedimentos e protocolos de limpeza

Garagem

Suíte/ Apartamento/ Quarto

Parte externa

Porta

- Portão da Garagem;

- Limpar a botão que desce o portão da garagem;

- Passar desinfetante;

- Escada;

- Limpar o corrimão da escada com desinfetante;

- Passar pano com desinfetante sempre na saída do cliente.

Tapete na porta da suíte/Tapete tipo capacho de vinil;
- Pulverizar desinfetante/passar pano.

- Nas maçanetas e local da chave, passar desinfetante.



Porta

Interruptor 

Controles de TV e Ar Condicionado

Telefone

Cabides/ do quarto e do banheiro

- Nas maçanetas e local da chave;

- Passar desinfetante.     

- Luz suíte
- Passar desinfetante 

- Colocar dentro de uma embalagem plástica;

- Passar desinfetante.

- Passar desinfetante;

- Nas teclas/ no bocal/e no fio;

Recomenda-se
implantar cardápio digital.

- Passar desinfetante

Parte interna



Papel higiênico em uso
- Não deixar mais no suporte;

- Deixar o rolo dentro de um saquinho lacrado/cliente abrir;
- Dispenser com papel puxa-puxa/ cai- cai (recomendado).

Bacia da Privada
- Após limpar/ passar desinfetante.

Tampa da Privada
- Após limpar/ passar desinfetante.

Maçaneta da porta do banheiro
- Passar desinfetante.

Interruptor-Luz do banheiro
- Passar desinfetante.

Pia/Torneira
- Passar desinfetante.

Ameneties
-Passar pano com desinfetante em todos;

- Trocar por dispenser.

Banheiro



Banheira
- Limpar parte interna com detergente clorado;

- Botão ligar a hidro / passar desinfetante.

Secador de Cabelo/ Chapinha: 

Cabeceira da Cama:

Painel da Cabeceira de Cama: 

Colchão: passar

Cobertor: 

Tapetes beira de cama
- Recomendável retirar de uso

- Passar desinfetante;

- Passar desinfetante;

- Passar desinfetante;

- Desinfetante / usar protetor de nylon ou impermeável 

Travesseiros:

- Passar desinfetante / usar protetor de nylon ou impermeável

-  Limpo a cada locação / lacrado em saco plástico ou saco plástico

com zíper



Recepção

Mesa: 
- Passar desinfetante;

Cadeira:
- Tecido não pode mais/ trocar tecido impermeável/ ou cadeira plástica;

- Passar desinfetante;

Cardápio:
- Passar desinfetante - cuidado para não manchar as folhas;

- Planejar para trocar por menu digital;
Copos/Taças:

- Deixar limpo e lacrado com filme PVC ou tampa;

Jogo Americano:

Poli dance:
- Passar desinfetante;

- Passar desinfetante;



Poltrona Erótica: 

Lençol/Toalhas:

Chinelos havaianas: (não descartáveis) + capas de plástico

Frigobar:

Cesta Petiscos:

Display com produtos eróticos:

Cortina Blackout

- Passar desinfetante;

- Embalagem plástica ou Capa Plástica com zíper;

- Passar desinfetante;

- Limpar a porta, o puxador onde abre o frigobar;
- Passar desinfetante;

- Todos os itens dentro saquinho lacrado (com preço);

- Limpar a cada locação;

- Produtos com preços internos embalados;

- Passar desinfetante;

- Passar desinfetante;

- Mudar os procedimentos/ cuidado para não manchar



Passa Prato/ Boqueta

Cinzeiro: 
- Lavar com desinfetante

 Ar Condicionado
O sistema de ar condicionado deve ter a limpeza dos filtros controlada com rigor.
Preencher a Planilha de procedimento mensal e semestral.  

Piso

Porta Saída
Interruptor: 

ozônio pelo tempo de 5 a 10 minutos com o arcondicionado ligado.

- Passar desinfetante

A cada hospedagem: ligar e pulverizar desinfetante dentro da onde sai o ar.

 Passar pano com desinfetante; 

- Não usar vassoura;

- Do fundo do quarto para porta de saída/Cantos das suítes/ embaixo da cama.

- Luz porta serviço /Passar desinfetante         

- Maçanetas e local da chave: / Passar desinfetante

Sugestão: Uso da Máquina de Ozônio
Após a limpeza – conversar com a encarregada sobre o uso da máquina de 



Lavanderia Própria ou Terceirizada

- O cuidado deve acontecer em todas as etapas, desde a retirada das peças de roupa de

dentro do quarto até a chegada na lavanderia;

- O motel deve garantir que os funcionários recebam treinamento para manter um

ambiente de trabalho limpo e higienizado;

- O funcionário(a) deve se proteger em todas as fases, utilizando EPI`s que inclui luva

nitrílica 46, máscara, avental plástico;

- É essencial que se evite tocar o nariz, a boca, os olhos e o rosto enquanto estiver

manuseando as roupas. Lavar as mãos com água e sabão com frequência, ou com álcool
70%.

- Atenção com a limpeza dos carrinhos ou sacos que levam roupas limpas;

-O processo de lavagem deve utilizar produtos químicos aprovados pela ANVISA, e ação

do movimento da máquina desprende a sujeira do tecido e a desinfecção é garantida;



Acesso ao motel de Fornecedor e Terceirizado

Cartazes:

- Para evitar que lixo fiquem expostos em lixeiras abertas, manter lixeiras com

tampa com sacos plástico e com acionamento sem toque (pedal).
- Em cada estação de trabalho deve ter álcool gel 70%, incluindo todas as

áreas administrativas, portarias de serviços, almoxarifado e área de
recebimento de mercadorias;

- Somente com máscara, limpar a sola do sapato em pano ou tapete

sanitizante com água e cândida ou cloro.

- Colocar no quadro de avisos, no relógio de ponto, no refeitório e vestiário;

- Sobre o COVID 19;

- Previna-se;

- Como lavar as mãos;

- Uso álcool 70%;

- Como usar a máscaras e os cuidados;

Diversos



O  QUARTO  É  ONDE  TEM  A  MAIOR
CONCENTRAÇÃO  DE  SUJEIRA  BIOLÓGICA .

O  HÓSPEDE  TEM  QUE  SE  SENTIR  COM
SEGURANÇA  E  NÃO  COM  DESCONFIANÇA .

TEREMOS  FISCALIZAÇÃO  PARA  COBRAR
PROTOCOLOS  E  PROCEDIMENTOS  DE  HIGIENE
E  LIMPEZA .

O  “RECLAME  AQUI”  É  COISA  DO  PASSADO ,  AS
RECLAMAÇÕES  AGORA  SERÃO  NA  ANVISA ,

VIGILÂNCIA  SANITÁRIA  E  NA  POLÍCIA .

INFORMAÇÃO!



O NOVO CLIENTE PRESTARA MUITO
ATENÇÃO EM DETALHES, E FICARÁ

MAIS EXIGENTE!
 

 
ESCRITO POR:
PROFESSOR ANTÔNIO CARLOS MORILHA
 
CRÉDITOS PESQUISA- CONSULTA
 
PROTOCOLOS SANITÁRIOS MEIO DE HOSPEDAGEM
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 
PROTOCOLOS COVID – FREE
SINHORES – SINDICATO HOTÉIS SÃO PAULO 
 
PROTOCOLO NOVOS PROCEDIMENTOS DE HIGIENE LIMPEZA QUARTOS HOTÉIS
ABG – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA GOVERNANTA


