
?Perguntas sobre 
protocolos de 
saúde e segurança 
antes, durante e 
depois da viagem!



Desde o início da pandemia da 
COVID-19, ocorreu uma redução no 
número de viagens realizadas no setor 
de transporte rodoviário de passageiros. 

Mas as pessoas precisam se deslocar e 
muitas dúvidas têm surgido sobre essa 
nova realidade nas viagens.



Os medos e os questionamentos são 
bastante diversificados e o nosso Serviço 
de Atendimento ao Cliente mapeou as 
principais dúvidas dos clientes. Queremos 
trazer a todos nossos atuais e futuros 
clientes, quais são as principais dúvidas 
em relação às viagens de ônibus no cenário 
atual de pandemia.

Seguindo as orientações, todos podem 
ter uma viagem mais segura e evitar 
a propagação da COVID-19.



1. Como está sendo o embarque nos ônibus, levando em consideração a 
questão do distanciamento social? Quais passageiros entram primeiro 
e por quê?
Toda a logística para o embarque dos passageiros depende da forma como 
cada Terminal é administrado. A Satélite Norte segue todas as medidas e 
orientações adotadas por cada Terminal. Já o desembarque, por meio de 
uma orientação dos nossos motoristas, em todos os desembarques, está 
sendo orientado a desembarcar por fileiras, começando das dianteiras para 
as traseiras.

2. O uso da máscara para o embarque é obrigatório? E na hora do 
serviço de bordo, nos serviços leito, como o passageiro deve se portar?
O uso da máscara é obrigatório pelos motoristas, agentes e pelos 
passageiros durante todo o tempo, desde o embarque, durante a viagem 
e ao desembarcar. O uso da máscara é obrigatório em todas as viagens, 
independentemente do tempo de duração. No caso dos serviços leito, que 
oferecem serviço de bordo, o passageiro pode retirar a máscara somente 
quando for consumir os alimentos ou para tomar água. Nossa recomendação 
é que deixe para fazer o lanche nas paradas ou ao término da viagem.



3. Qual é a frequência de higienização de assentos, encosto de cabeça e 
banheiros do ônibus?
Na Satélite Norte temos dois tipos de higienização, sendo uma que ocorre 
em escalas, onde todos os clientes desembarcam para que a nossa equipe 
possa fazer a higienização das superfícies de contato, repor álcool em gel 
nos dispensers, retirada de lixo, reposição do sabonete líquido no banheiro, 
saídas de ar, além de braços e encostos do assento. E a outra ocorre após o 
encerramento da viagem, onde o ônibus passa por uma outra limpeza, mais 
profunda e que inclui pulverização dos veículos, com um produto liberado pela 
ANVISA e altamente eficaz, para tentar neutralizar a ação do vírus. Seguimos 
o mesmo procedimento aplicado em viaturas do Corpo de Bombeiro, Polícia 
Militar e SAMU do estado de Goiás.

4. As bagagens passam por algum tipo de higienização antes ou depois 
do embarque?
Não, não passam por higienização. Elas seguem o fluxo normal: no check-in 
são colocadas no bagageiro do ônibus pelo motorista ou auxiliar de 
plataforma, que manuseará as bagagens com luvas. Os times de solo 
estão usando luvas e máscaras e têm álcool em gel à disposição. Durante o 
desembarque é disponibilizado álcool líquido para os clientes nas áreas de 
restituição de bagagem para limpeza das alças das malas.



5. Bagagens de mão são higienizadas antes do embarque?
Não são higienizadas. A bagagem de mão é um item pessoal do passageiro, o qual 
só ele tem contato, não havendo manuseio por outra pessoa. Ele mesmo pode 
acomodar no guarda-volumes do ônibus ou embaixo do assento a sua frente.

6. Os motoristas e equipe de solo, além das máscaras, também usam luvas?
Depende. Todos os motoristas e auxiliares de plataforma estão utilizando luvas 
somente no momento do embarque e desembarque das bagagens. As máscaras são 
de uso obrigatório em todas as viagens e as luvas são utilizadas sempre que houver 
contato físico com as bagagens e também para o serviço de bordo. Vale lembrar que 
a bagagem de mão é de responsabilidade do passageiro, não havendo contato pelos 
motoristas nem equipe de solo.

7. No momento do embarque, como o cliente deve se comportar diante do 
cartão de embarque físico?
Temos incentivado, desde o início da pandemia, o uso dos nossos canais digitais. 
O crescimento desses canais já era uma tendência no passado, mas com a COVID-19 
notamos um aceleramento do uso da tecnologia. E nós, da Satélite Norte, temos 
incentivado cada vez mais. Em breve será lançado o Embarque Digital ele diminuirá 
as etapas de contato do cliente. No momento, a nossa equipe de agentes está 
devidamente paramentada, utilizando máscara durante todo o embarque. E é feita 
higienização imediata das mãos após a finalização do embarque.



8. Há dispenser com álcool em gel no interior do ônibus?
Sim, em todos os nossos ônibus em operação temos álcool em gel. Há 
um dispenser próximo da porta de entrada.

9. Como utilizar o banheiro com segurança durante a viagem?
O banheiro pode ser utilizado como qualquer outro ambiente 
compartilhado. Não precisa ser evitado e não é um ambiente com maior 
risco de contaminação, mas reforçamos a importância de manter os 
procedimentos básicos de higienização e lavagem das mãos com água e 
sabão após o uso.

10. Os funcionários da Satélite Norte, responsáveis pelo 
atendimento de milhares de pessoas diariamente, passam por 
quais processos de saúde e higiene? E com qual frequência?
Antes do início de cada turno, nossos colaboradores são aconselhados a 
lavarem as mãos com maior frequência, além do uso de máscara e luvas. 
Eles também têm à disposição álcool em gel, para ser utilizado sempre 
que houver necessidade. Além dessas medidas, todos passam pela 
aferição de temperatura para detectar qualquer risco de estado febril.



11. O cliente pode comprar máscara no guichê antes do embarque 
caso não esteja utilizando?
Não, não temos esse serviço. O uso de máscara é obrigatório para 
circulação e o passageiro já deve se apresentar para o embarque 
utilizando a máscara. Caso não esteja usando a máscara, o passageiro 
poderá ter seu embarque recusado. Todos já se apresentam para o 
embarque utilizando sua própria máscara.

12. Quais cuidados extras eu preciso tomar dentro do ônibus?
Os cuidados são os básicos: máscara o tempo todo, álcool em gel e 
higienização das mãos sempre que tiver qualquer contato.

13. Como manter o distanciamento dentro do ônibus?
Um estudo feito pela empresa Marcopolo, responsável pela fabricação 
da frota da Satélite Norte, em parceria com a Universidade de Caxias 
do Sul, comprovou que a renovação de ar no interior dos ônibus 
garante segurança e bem-estar para os clientes e usuários do 
transporte, desde que todos estejam usando máscaras e seguindo 
os protocolos de higienização. Além da importância do ar, estamos 
sempre reforçando os cuidados de higiene, desinfecção e limpeza fina 
em todas as áreas de uso, pensando sempre em sua segurança.



14. Em uma viagem acima de duas ou três horas eu preciso trocar de máscara?
Cada máscara tem a sua qualidade e tempo de uso. O que não pode acontecer é 
ela ficar molhada. Isso não apenas dentro do ônibus, mas em qualquer espaço. É 
importante que todos os passageiros levem consigo mais de uma máscara. Outro 
ponto a ser destacado é que o recomendado é a troca de máscara a cada três ou 
quatro horas. Atualmente, a nossa viagem mais longa tem uma duração de 65 horas 
e 12 minutos, aproximadamente, portanto é importante verificar o tempo da sua 
viagem para poder contar com um número de máscara suficiente para garantir as 
trocas e a sua segurança do início ao fim da viagem.

15. Como manter o distanciamento social nas filas de embarque?
Embora a maioria dos terminais não tenha uma sinalização nos pisos, tanto nos 
guichês como nas plataformas de embarque, recomendamos que mantenham 
uma distância segura entre você e a pessoa da frente. Se todos fizerem sua parte, 
teremos uma viagem mais segura e tranquila.



16. A Satélite Norte está medindo a temperatura dos clientes?
Sim, estamos fazendo a medição da temperatura dos clientes nas principais 
cidades onde operamos. Confira a relação:

17. Posso passar o meu próprio álcool em gel no encosto, no braço e no 
meu assento?
Não é recomendado que clientes passem álcool em seus assentos, por 
diversos motivos. Um deles é por não ser o produto recomendado pelo 
fabricante (no caso da Satélite Norte, a Marcopolo). Além disso, pode deixar 
o assento menos confortável. O compromisso da Satélite Norte é com os 
colaboradores e clientes. Nossos passageiros podem ficar tranquilos em 
relação à higienização dos ônibus.

Goiânia/GO
Anápolis/GO
Cuiabá/MT
Sinop/MT

Sorriso/MT
Lucas do Rio Verde/MT
Juara/MT
Imperatriz/MA

Teresina/PI
Belém/PA
Fortaleza/CE
Araguaína/TO



18. Se um ônibus estiver muito lotado e eu não me sentir seguro de prosseguir a 
viagem, eu posso pedir para desembarcar? Neste caso, serei obrigado a remarcar 
minha viagem com penalidades?
Se o ônibus estiver muito lotado e você não se sentir seguro, será prontamente atendido. 
Embora não haja uma política específica para isso, será feita uma avaliação caso a caso, 
levando em consideração nosso relacionamento com cada cliente.

19. Como me certifico que o ônibus está higienizado?
No momento, não há nenhuma certificação visível. A Satélite Norte tem o compromisso 
e transparência com o cliente. Dentre as nossas ações que comprovam nossas ações, 
temos vídeos em nossas redes sociais e no site, demonstrando como a higienização é 
feita. Além disso, somos uma empresa com o Selo de Segurança Reforçada. Este selo 
está disponível no site da ClickBus e indica que a Satélite Norte cumpre as medidas de 
segurança e higiene da ANTT e MTUR para o enfrentamento da COVID-19 nas viagens.



20. É verdade que se sentar ao lado da janela é mais seguro do que no corredor?
Não é verdade. A ventilação e a retenção do ar fresco abrangem por igual todos os 
ambientes, independentemente de ser janela ou corredor. A superfície em si é limpa a cada 
etapa. Não tem evidência e nenhuma fundamentação que se sentar ao lado da janela é mais 
ou menos seguro.

21. Na pandemia, o que é recomendado levar como bagagem de mão?
Orientamos que leve consigo máscaras limpas para trocas a cada três ou quatro horas ou 
sempre que for necessário; seu próprio álcool em gel, porque depois que nos despedirmos, 
você ainda terá que continuar se protegendo. Leve também um saco plástico para colocar 
as máscaras usadas até que possa chegar ao seu destino e higienizá-las.

22. Quais foram as mudanças implantadas no serviço de bordo?
Antes de chegar aos clientes, todos os itens do Kit Conforto da Satélite Norte, como Manta 
e Travesseiro, são lavados e esterilizados a cada viagem em nossa lavanderia. As mantas 
e travesseiros são higienizados com produtos atestados pela Organização Mundial da 
Saúde e pela Vigilância Sanitária. O Kit Lanche é servido individualmente pelos nossos 
motoristas durante a viagem e toda a nossa equipe que faz a montagem dos kits seguem 
rigorosamente os protocolos de segurança.



23. Eu preciso apresentar algum teste ou exame para comprovar minha saúde 
antes do embarque?
Não. Atualmente, não existe nenhuma obrigação nesse sentido e caso isso venha a 
acontecer, todos serão comunicados através dos nossos canais de relacionamento.

24. No caso de notar alguma suspeita em um passageiro, devo comunicar ao 
motorista? O que ele fará na sequência?
Caso alguém esteja tendo um mal-estar ou uma situação atípica, o próprio passageiro 
poderá contatar o motorista ou um de nossos agentes durante as paradas. Eles seguem 
protocolos médicos e conversas com o passageiro em questão, entendem a situação 
e direcionam a pessoa com sintomas para um atendimento médico, se for necessário. 
Após ser liberado pelo médico, o cliente poderá seguir viagem, basta comparecer no 
guichê para remarcar sua passagem e dar sequência na sua viagem.

25. Embarque e desembarque são as etapas que merecem mais atenção em uma 
viagem, já que são os dois momentos em que há circulação intensa de pessoas 
dentro do ônibus?
A Satélite Norte se preocupa com toda a jornada do cliente. O embarque e o 
desembarque são, obviamente, etapas de maior movimentação, mas nossa equipe 
responsável por essas etapas da viagem tem tomado todo o cuidado possível. A maior 
parte da jornada do cliente é a bordo, sentado e com a utilização de máscara.



26. A saída de ar em cima das poltronas deve ficar aberta ou fechada?
A utilização da saída de ar depende da conveniência e conforto de cada 
passageiro. Elas estarem abertas ou fechadas em nada vão afetar a circulação 
e o fluxo do ar dentro do ônibus.

27. Como está a checagem de temperatura e testagem nos colaboradores?
Estamos monitorando bem de perto os colaboradores que eventualmente 
tenham os sintomas, suspeita ou confirmação de COVID-19. Todos os nossos 
colaboradores passam por medição da temperatura corporal antes de entrar 
na empresa para iniciar suas atividades. No caso de qualquer suspeita, há 
um acompanhamento pela nossa equipe de Segurança e Saúde no Trabalho. 
Se identificado qualquer sintoma, esses colaboradores são colocados em 
quarentena de 14 dias e passam por exame médico antes de retornar ao trabalho.

28. O embarque começa uma hora antes da viagem?
Com a pandemia, toda a jornada do cliente foi alterada e vários pontos foram 
modificados, a exemplo de alguns Terminais onde os clientes passam por 
triagem antes de adentrar para o embarque. Recomendamos que chegue 
com antecedência para não correr o risco de perder o embarque em caso de 
mudanças no procedimento dos terminais e de acordo com os decretos que 
possam surgir.



29. Qual a recomendação para esperar o embarque? Em fila? Sentado? 
Afastado da aglomeração?
A recomendação principal é evitar aglomerações, seja em pé ou sentado. 
Pedimos que as pessoas não se aglomerem e sigam o distanciamento solicitado 
e sinalizado nos Terminais Rodoviários. Em caso de contato com qualquer tipo 
de objeto nos terminais rodoviários, é importante que lave as mãos com água e 
sabão e, se não for possível, que use o álcool em gel.

30. Existe alguma exceção para obrigatoriedade do uso de máscara?
A obrigatoriedade é para todos, no entanto crianças com menos de dois anos, 
pessoas com necessidades especiais e deficiência cognitiva estão dispensadas.



DICAS PARA
O PASSAGEIRO

1. Recomendamos que leve sempre seu próprio álcool 
em gel e máscara para trocas regulares.

2. Leve saquinhos plásticos transparentes caso precise 
colocar itens que não possa higienizar imediatamente. 
Por exemplo, seu documento, se manuseado pela 
equipe do guichê ou autoridades.

3. Leve, de preferência de casa, a comida e bebida que 
for consumir durante a viagem. Evite todo e qualquer 
serviço que possa aumentar as áreas de contato durante 
a viagem e nas paradas. Também evite comer no ônibus, 
pois terá que tirar a máscara. Deixe para fazer seu lanche 
nas paradas e com distância segura.

4. Se puder, evite ir ao banheiro no ônibus, pois terá que 
andar pelo corredor e passar pelos demais passageiros. 
Se for, lembre-se sempre de não levar a mão à boca e ao 
nariz ou olhos, além de lavá-la bem com água e sabão.



DICAS PARA
O PASSAGEIRO

5. Evite todos os pontos de contato possíveis, desde 
a compra da passagem (dê preferência pelas compras 
online ou televendas), à sala de espera e lembre-se 
de que ao tocar nas superfícies as mãos devem ser 
higienizadas (use e abuse do álcool em gel e, se estiver 
próximo a um banheiro, lave com água e sabão).

6. Evite ao máximo tocar na boca, nariz e olhos. É a 
forma mais comum de contaminação. Se comprar algo 
na rodoviária, higienize as embalagens quando possível.

7. Na hora de pegar a bagagem no bagageiro, limpe as 
alças e toque apenas nelas, caso seja possível. Use um 
lenço umedecido ou até mesmo um papel toalha. 
O importante é desinfetar a área de contato com a mala 
no seu desembarque.



Obrigado!


