
MEDIDAS IMPLEMENTADAS DE
COMBATE AO COVID-19

RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim

Junho 2020



O RIOgaleão está colocando em prática uma série de medidas para 
garantir a segurança de passageiros e da comunidade aeroportuária, 
na fase de retomada das operações aéreas domésticas e 
internacionais no Brasil. 

O aeroporto está trabalhando em conjunto com a ANAC e ANVISA 
para a adoção dos protocolos obrigatórios no que tange a segurança 
das operações aeroportuárias durante toda a jornada do passageiro. 

Lembramos que a amplitude do Aeroporto Internacional Tom Jobim é 
um de seus diferenciais positivos na garantia do distanciamento 
social. Além disso, a concessionária desenvolveu uma campanha de 
conscientização para passageiros e funcionários sobre a importância 
das medidas de combate ao COVID-19.

Este material apresenta os quatro pilares contidos no protocolo 
adotado pelo RIOgaleão: Desinfecção do terminal, Distanciamento 
social, Equipamentos de proteção individual e Serviços, varejo e 
alimentação.

Cuidando para você chegar bem.

Equipe RIOgaleão.



Desinfecção 
do terminal

Limpeza e desinfecção das áreas públicas e restritas do aeroporto 
com maior constância;

Atualização dos protocolos de higienização, adotando produtos 
hospitalares nos procedimentos de limpeza, que prolongam o tempo 
de esterilização das superfícies para mais de 24 horas de proteção; 

Aplicação diária de spray com produtos de desinfecção em todas 
as áreas comuns do aeroporto;

Oferecimento de toalhas de papel higienizadoras para que os 
passageiros apliquem nos carrinhos de transporte de bagagem que 
forem utilizar.
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Distanciamento
social

Sinalização indicativa de distância segura no terminal de 
passageiros para filas e assentos;

Instalação de painéis acrílicos para proteção de funcionários e 
passageiros nos balcões de atendimento e check-in;

Ferramenta de mapeamento de calor dentro do terminal, que 
permite o deslocamento de equipe para os locais com indicação de 
aglomeração;

Rondas periódicas para organização de filas pela equipe de agentes 
de terminal, responsável também por desfazer aglomerações;

A segurança do aeroporto poderá ser acionada caso o passageiro se 
mostre resistente a seguir o distanciamento social.
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Equipamento de
proteção individual

Uso de máscaras obrigatório no aeroporto e aeronave, de acordo 
com os órgãos federais de regulação. O passagerio deverá portar 
consigo o número de máscaras necessárias de acordo com a duração 
de sua viagem;

Uso de luvas por profissionais que fazem manipulação de 
produtos de acordo com recomendação da ANAC;

Treinamento para utilização, troca e descarte correto das luvas 
para funcionários que se enquadrem nessa orientação.

• 

•

•



Serviços, varejo 
e alimentação

Instalação de placas de acrílico nos caixas de pagamento; 

Disponibilização de dispenser de álcool em gel em pontos 
estratégicos;

Marcação de distanciamento de dois metros nos espaços 
reservados para filas, para evitar aglomerações;

Distanciamento de dois metros de mesas e cadeiras; 

Promoção de treinamentos, workshops, lives, consultoria e outros 
conteúdos diversos para lojistas com time de especialistas em temas 
como gestão financeira, facilitação de crédito, encadeamento 
produtivo, oportunidades, entre outros;

Recomendação de reforço nos protocolos de limpeza dos 
estabelecimentos comerciais e de utilização de máscaras do tipo face 
shield.
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