PROTOCOLOS SANITARIOS 2020 – COVID19
A PAXSERVICE tem como compromisso e responsabilidade, adotar várias medidas de
segurança para garantir a saúde de seus colaboradores, motoristas e passageiros durante
a pandemia do COVID19.
Além da já habitual limpeza em todos os veículos de forma minuciosa, antes e depois de cada
serviço, investimos em processos específicos de higienização, como o uso do gás ozônio,
capaz de matar bactérias, vírus e fungos através de um processo com tecnologia de última
geração. E o uso de bio sanitização realizada com aplicação de micro pulverização,
utilizando o eficaz produto Microbiac da fabricante Ava-Tech que protege ambientes do
COVID19 por até 20 dias.
Para aumentar a Segurança Sanitária, orientamos que todos os veículos se mantenham com
janelas abertas, garantindo ventilação. Poltronas serão identificadas, necessariamente
vagas para garantir distanciamento, além de todos os passageiros e motoristas usarem
máscara durante nossas viagens.
Tudo isso para tornar nossos atendimentos mais seguros nesse momento de Pandemia
mundial.
A certeza que a PAXSERVICE, seus motoristas e colaboradores estão tomando todas as
medidas possíveis contra o COVID19, faz com que evitemos a disseminação do vírus e
tenhamos uma eficaz e melhor segurança sanitária.
Além de reforçarmos nossa já prioritária atenção com a higiene, estamos disponibilizando álcool
em gel para todos os nossos clientes, passageiros e colaboradores, além de adotar todos os
protocolos obrigatórios e próprios, conforme seguem abaixo:
•

Assegurar a lavagem e desinfecção e sanitização nas superfícies dos veículos com micro
pulverização do produto MicroBiac;

•

Quando possível, promover a medição da temperatura de todos os passageiros antes do
embarque em nossos veículos;

•

Realizar a limpeza, várias vezes ao dia, dos veículos especialmente sanitização geral após
cada transporte/serviço ou troca de passageiros, utilizando para isso o composto liquido
próprio para esse fim; Realizando também a higienização, com pano e álcool etílico
hidratado 70%, dos veículos durante a prestação dos serviços e transporte: volante,
manopla do câmbio, cintos de segurança, botões do vidro elétrico, maçanetas, chaves e
outras peças em que haja contato direto com o condutor e os passageiros.
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A higienização também deve ser feita em equipamentos adicionais como cadeirinha de
bebê e outros. Esses equipamentos deverão contar, ainda, com capa protetora,
preferencialmente na cor branca.
Os profissionais responsáveis pela higienização deverão usar luvas e máscaras. Todo o
material descartável deverá ser acondicionado em dois sacos plásticos sendo enviados
para o aterro sanitário ou utilizar serviços de empresas de coleta de resíduos;

•

Promover a renovação de ar, regularmente, dos veículos, permanecendo com as janelas
abertas ou reciclando a circulação do ar interno;

•

Providenciar o controle de acesso, a marcação de lugares reservados aos passageiros,
sempre mantendo um assento vazio para obter assim o mínimo de distanciamento entre
passageiros dentro dos veículos, as poltronas ou assentos estarão demarcados com
sinalização própria, na cor vermelha;

•

Orientar todos os colaboradores, motorista, clientes e passageiros, quanto à necessidade e
importância do uso de máscaras. Fazer demonstração da correta utilização das mesmas;

•

Estabelecer a higienização das mãos com água e sabonete ou a utilização de álcool a 70%
nas formas disponíveis (líquida, gel, spray, espuma ou lenços umedecidos), após o contato
com cada cliente, passageiro;

•

Sempre disponibilizar kit, contendo álcool a 70% nas formas disponíveis (líquida, gel, spray,
espuma ou lenços umedecidos), lenço de papel para utilização pessoal e dos passageiros
(caso solicitem), máscara, e pano para higienização dos veículos;
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•

Os motoristas além de seguir as determinações anteriores, devem orientar que os
passageiros mantenham distância de outros passageiros, deixando um assento livre entre
si.

•

A PAXSERVICE reforça o distanciamento social por meio de bloqueio de assentos em
vans micro-ônibus e ônibus;

•

Instalação de escudo PETG de proteção em automóveis sedans e vans, a fim de evitar
contato direto entre motorista e passageiros.
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