GUIA DO
VIAJANTE
Todo mundo está fazendo sua parte no controle
da Covid-19. E o VIAJANTE também.

3 COISAS IMPORTANTES PARA LEMBRAR

USE MÁSCARA O TEMPO TODO
LAVE AS MÃOS
USE ÁLCOOL 70%

Como todos já sabem destes três pontos
colocamos aqui só como um lembrete!

MATENHA DISTÂNCIA

DE 1,5 a 2 METROS
Vamos nos organizar e manter
um distanciamento seguro!
Para evitar manuseio com
papéis ou contatos físicos, a
TumuraTour realiza o
Check-in online em
voos e hotéis de todos
os passageiros.

PRECISO
DE
AJUDA
Solicite atenções especiais
com antecedência

+3
CUIDADOS EXTRAS
Aumente sua proteção usando
LUVAS e ÓCULOS

Apesar de não ser obrigatório, o uso de
luvas descartáveis e de óculos, podem
lhe oferecer uma Proteção Extra!

NÃO COMPARTILHE
Não aceite ou
compartilhe objetos

EVITE
Papéis e panfletos
Propaganda impressa
Oferecer ou ganhar balas
Beber no mesmo copo
Utilizar os mesmos objetos
Usar celulares dos outros
Produtos vendidos nas ruas
Provar roupas nas lojas

Antes de Sair
Não viaje se tiver com:
Tosse
Febre
Coriza
Se você está com qualquer sintomas de
gripe, falta de ar, febre alta ou tosse.
NÃO VIAJE
e consulte um médico.

TENHA UM SEGURO VIAGEM
Contrate junto a sua agência de turismo.

Higienize as bagagens com
álcool 70%
Posso levar Álcool em Gel?
Em voos nacionais você pode levar até 500
ml e internacionais até 100 ml em frascos
transparentes. Em gel. Líquido não pode! Os
melhores são os lenços umedecidos com
álcool 70%

NÃO ESQUECER DE LEVAR
(check list)

Máscaras Extras
Álcool em Gel ou Lenços umedecidos
Lanchinho Pessoal
Documento Original na validade
Remédios de uso contínuo e receitas
Telefone de contato (urgência)
Carregador do celular
Bloqueador e Repelente
Chapéu ou Boné
Roupa de banho
Chinelos, Kit Higiene Pessoal

TROCAR DE ROUPA

Já chegou ao seu destino?
Que tal deixar os sapatos na entrada e
trocar de roupa?

Ambientes sanitizados
Após meses aprendendo com a
pandemia, podemos afirmar que
durante a rota de sua viagem, toda a
rede de prestadores de serviço está
adequadamente preparada para te
atender com segurança sanitária.

TODOS PREPARADOS PARA TE RECEBER:

Os aeroportos, as aeronaves, os
ônibus, os hotéis, os restaurantes,
bares... e toda a rede de turismo,
estão todos preparados para te
receber com segurança.
Imagine que o trajeto entre sua casa e o seu destino seja
um grande corredor esterilizado, como a de um hospital.
Aonde formos encontraremos os prestadores usando
máscaras, totem de álcool 70%, ambientes ventilados e
higienizados.
Mas o viajante também deve fazer sua parte de forma que
mostre o seu respeito com os outros (turistas, profissionais,
comerciantes, locais). Use máscara, mostre zelo,
distanciamento, atenção, seguir as regras e normas, são
atitudes que validam o seu respeito.

SIGA SEU GUIA
A TumuraTour e seus Guias de Turismo possuem o

Selo de Turismo Responsável

Viaje com a TumuraTour
+55 (11) 9.4116-1354 (Whatsapp)

