
ATA REUNIÃO COMITÊ COVID19 – JAGUARIÚNA (SETOR HOTELEIRO) 

 

Data: 22/04/2020 

Horário: 10:00h 

Local: Pátio de reuniões Gabinete 

Participantes:  

Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

Secretaria de Saúde; 

Departamento de Fiscalização Tributária; 

Associação Comercial de Jaguariúna; 

Representantes do setor hoteleiro. 

 

Tema reunião:  

Propostas para flexibilização para o funcionamento do setor hoteleiro de acordo com as 

diretrizes estabelecidas no Decreto do Governo do Estado de São Paulo. 

 

Propostas Apresentadas:  

Após deliberação entre os participantes da presente reunião, foram definidas as seguintes 

propostas para regulamentação do setor hoteleiro em Jaguariúna: 

 

1) Limitar o percentual de ocupação máxima dos hotéis para 50% de sua capacidade 

atual, ficando a cargo dos hotéis as medidas de isolamento quando da distribuição dos quartos 

a serem ocupados; 

2) O café da manhã oferecido aos hóspedes deverá ser servido diretamente nos quartos, 

disponibilizando-se ficha/cardápio quando do check-in para escolha dos itens a serem servidos 

posteriormente; 

3) As áreas de lazer e uso comum do hotel, como salões de jogos e reuniões, academias, 

espaços de convivência, etc, ficam interditadas por tempo indeterminado, sendo proibida a 

permanência de hóspedes em tais áreas; 

4) Fica proibida a exposição, com acesso diretamente pelos hóspedes, de produtos e 

itens de consumo em áreas comuns bem como no interior dos quartos, como por exemplo em 

frigobares e prateleiras, para que seja evitado o manuseio dos mesmos. 

5) Fica proibida a hospedagem de mais de 1 (uma) pessoa por quarto, exceto para casos 

em que seja comprovado o vínculo familiar onde as pessoas residam no mesmo endereço. 

6) Serão adotadas as medidas de higiene conforme o que segue: 



a. Distanciamento mínimo de 2 metros das pessoas quando estiverem em circulação no 

hotel; 

b. Distanciamento mínimo de 2 metros no balcão de atendimento entre funcionários e 

hóspedes, ou adoção da barreira acrílica no balcão de atendimento; 

c. Obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários do estabelecimento, bem 

como aos hóspedes. 

d. Caso o hóspede não possua máscara, fica obrigado o hotel a fornecer máscaras em 

número suficiente para o período de hospedagem para que o hóspede possa circular em área 

comum quando necessária a circulação. 

e. Fica obrigado o estabelecimento a fornecer todos os equipamentos e produtos à 

equipe de camareiras para que seja mantida a segurança da saúde dos funcionários envolvidos 

no processo de limpeza dos quartos. 


