
Guia do cliente

Versão 1.1 – Outubro 2020



O Turismo Rural Consciente em Versos,
por Wildes Gomes de Campos.

Conscientes da pandemia do Covid-19
Surge em início de 2020 o Coletivo Turismo Rural Consciente.

Somos coletivo
Nosso foco é colaboração. Acolher o novo empreendedor. Fortalecer a 

todos e a cada um.

Somos Turismo Rural.
Semeamos a terra. Valorizamos a cultura. Buscamos a paz!

Somos consciência.
De não descuidar dos protocolos da saúde. De respeito total as 

comunidades locais. Com o meio ambiente, ser responsável!

Somos Pacto.
Sendo profissionais,

há compromisso e comprometimento, E por isso, ninguém aqui fica 
para trás!

Turista, seja você também consciente.
De seu papel na sociedade.

Da consequência de suas atitudes. Do valor da palavra cuidado.

Tenha uma viagem segura.
Siga os protocolos covid-19. Respeite o pedido do anfitrião. Pois é 

para sua própria precaução.

Valorize o Turismo Rural!
Ele está aí do seu lado.

Ele mostra o que somos enquanto nação.
Ele é vida, gerador de emprego e pra muitos, a atual solução!
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Bem vindo ao Turismo Rural 
Consciente

Prezado Cliente,

Você está sendo recebido por um 
empreendimento signatário do Turismo 
Rural Consciente. Isso significa que além 
da tranquilidade, beleza, sabores, 
aromas e produtos do campo...

Trabalhamos com todo  cuidado para 
oferecer aos nossos hóspedes, 
colaboradores e comunidade, 
instalações e serviços que seguem 
protocolos de higiene e sanitização. 

Assim, unidos, podemos contribuir para o 
bem estar de todos.
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O que fazemos por você, e com 
você:

• Seguimos indicações da  OMS e Vigilância 
Sanitária local, algumas citadas a seguir, 
outras são específicas à cada localidade.

• Todos os ambientes e objetos são limpos, 
lavados e desinfetados.

• Em estabelecimentos de utilização 
comunitária, cada colaborador, visitante e 
hóspede tem sua temperatura aferida na 
chegada ao local e caso seja observado 
temperatura igual ou superior a 37,3oC será 
encaminhado ao atendimento médico da 
região. 

• Álcool 70% será disponibilizado para uso 
dos clientes e colaboradores.

• Buscamos garantir uma boa circulação e 
renovação de ar dos ambientes internos. 
Aproveite que está no campo, abra as 
janelas e deixe o ar entrar... 
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O que fizemos por você:

• Adequamos a utilização de itens de uso diário 
como lixeiras, sabonete e toalhas – esteja 
atento às informações do empreendimento 
quanto à disponibilidade ou não de roupas de 
cama e banho. 

• Os EPIs – equipamentos de proteção individual 
– são utilizados normalmente pelos nossos 
colaboradores (máscaras, luvas, aventais, 
toucas) conforme a função exercida, e foi 
potencializada a higienização neste momento 
de Pandemia Covid-19.

• As máscaras são exigidas em áreas comuns, 
internas ou externas, tanto para colaboradores 
como para hóspedes e visitantes. 

• Preparamos os ambientes para promover o 
distanciamento entre pessoas que não fazem 
parte do mesmo grupo familiar, com 
distanciamento entre mesas, cadeiras, filas ou 
qualquer outro espaço que demande 
circulação. 
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Um Turismo Rural Consciente
está junto com um

Turista Rural Consciente...

Por isso, precisamos de sua colaboração:

• Certifique-se de que está em boa saúde, antes 
de fazer qualquer viagem e adie, caso tenha 
febre, coriza ou tosse.

• Mantenha o distanciamento de outras pessoas 
ou grupos em todos os ambientes e evite 
aglomerações.

• Higienize sua bagagem e pertences 
cuidadosamente assim que chegar ao 
hotel/empreendimento turístico e quando 
retornar, em casa.

• Use máscaras em todos os locais e percursos, 
garantindo uma quantidade suficiente para 
sua troca, que normalmente deve ocorrer por 
volta de 3 h, dependendo da atividade 
realizada. Carregue sua máscara sempre com 
você!

• Higienize suas mãos com álcool gel e lave-as 
com frequência. 
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Um Turismo Rural Consciente
está junto com um

Turista Rural Consciente...
• Respeite as regras e protocolos locais e dos 

meios de transporte, meios de hospedagem 
e atrativos turísticos, pois tudo que está 
sendo exigido é para prevenção da 
propagação do vírus Covid-19 e 
tranquilidade de todos. 

• Compreenda e atenda as ações e 
solicitações do anfitrião, como a permissão 
de aferição da temperatura, uso de 
máscaras, respeito ao uso de equipamentos 
e  espaços coletivos, como o 
estabelecimento de mesas e cadeiras 
demarcadas  no restaurante para seu grupo 
familiar. A piscina, academia e playgrounds  
poderão estar fechados por medida de 
segurança ou serem utilizados mediante 
agendamento por grupo familiar. 

• Prefira passeios ao ar livre e lembre-se de 
usar a máscara caso encontre grupos de 
pessoas diferentes do seu grupo.

• Em ambientes fechados sempre que 
possível, abra as janelas e prefira a 
ventilação natural do que o uso de ar 
condicionado. 
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Um Turismo Rural Consciente
está junto com um

Turista Rural Consciente...

• O transporte de veículos da propriedade, 
como por exemplo, tratores, será 
higienizado a cada uso e a fila 
organizada para que o distanciamento 
entre pessoas seja respeitado.

• Caso a propriedade tenha um ponto de 
venda de produtos rurais artesanais o 
acesso de pessoas será reduzido e para 
acessar este local, assim como as demais 
áreas do estabelecimento, será 
solicitado o uso de máscara pelos 
hóspedes.

• Se a propriedade oferecer uma 
degustação, seguirá protocolos de 
segurança e higienização rígidos para e 
sua segurança e de sua família.
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No Turismo Rural Consciente, a 
consciência vai muito além do 
COVID 19:

• Preserve e conserve os recursos naturais 
e a vida silvestre.

• Respeite e valorize a cultura local.

• Privilegie os produtos locais assim você 
ajuda a fortalecer a economia e as 
comunidades do destino.

• Respeite os meios de subsistência dos 
vendedores e artesãos locais pagando 
um preço justo.

• Seja responsável pelo seu lixo, 
minimizando-o e descartando-o nos 
lugares adequados. As máscaras não 
devem ser descartadas em lixos 
recicláveis.
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No Turismo Rural Consciente, a 
consciência vai muito além do 
COVID 19:

• Leve sua garrafa, squeeze ou copo 
reutilizável e não compartilhe-os com 
ninguém.

• Evite adquirir produtos que utilizem 
embalagens plásticas ou de isopor. 

• Tenha em mãos o endereço e 
localização do hospital mais próximo. 

• Respeite as regras locais, sabendo que 
muitos lugares exigirão o uso da máscara 
mesmo para fazer fotos.

• Seja honesto em seus comentários sobre 
as viagens e após o seu retorno promova 
suas experiências.
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Agora você está pronto para ser 
um Turista Rural Consciente.

Obrigado por conhecer nosso compromisso. 
Contamos com a sua colaboração.

Pratique e compartilhe com sua família as nossas 
recomendações, assim a vivência de todos será 
segura e muito gratificante.

Caso queira conhecer todos os empreendedores  
signatários do Turismo Rural Consciente acesse: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1
uoe08L3kcrC8fEviqcTIVyRpig2EM99F&usp=sharing

Em caso de dúvidas ou para mais informações 
acesse www.institutobrasilrural.org.br ou envie um 
e-mail para contato@institutobrasilrural.org.br.

Mais uma vez agradecemos a sua colaboração.

Empreendedores do Turismo Rural Consciente.
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Fontes do conteúdo: 

1- Guia do viajante responsável: a viagem 
segura depende de todos nós. Movimento 
Supera Turismo Brasil.

2- Turismo responsável. Ministério do Turismo 
do Brasil.

3- Pacto empreendedores do Turismo Rural 
Consciente.

Este Manual foi orientado pelo Instituto Brasil 
Turismo, elaborado e revisado pelos membros 
paulistas e capixabas Maria de Fátima de 
Camargo Fongaro, Paula Regina Martins, Sergio 
Dias Filho e Wildes Gomes de Campos, e validado 
por todos os signatários do coletivo Turismo Rural 
Consciente, o que ratifica a representatividade de 
cada estado e região brasileiros.  
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