


Estamos seguindo os padrões mais exigentes, nosso time é treinado com alta periodicidade 
e rigor, para cumprimento cuidadoso e minucioso de todo o protocolo  de higienização e 
segurança.

Todas as ações são pautadas em criteriosa avaliação do time de médicos e segurança do 
trabalho; visando a eficácia e  sinergia entre as medidas tomadas.

Nossos veículos são cuidadosamente inspecionados em cada etapa para garantia de 
qualidade, realizamos auditorias de processos e materiais semanalmente, afim de garantir a 
execução e os suprimentos necessários.



Manter distanciamento de 1,5m.

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70% após todos os 
atendimentos.

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca



Cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo ou lenço quando 
tossir ou espirrar (em  seguida descarte o lenço imediatamente).

Após o trajeto no transporte público, higienize imediatamente as mãos com água e 
sabão ou álcool 70%.

Ao chegar em casa após o trabalho, higienize o uniforme utilizado. 
Evite entrar com os sapatos,  deixando-o no lado de fora.



Não abrace ou cumprimente fisicamente familiares ou amigos.

Não compartilhe itens de uso pessoal, se precisar compartilhar higienize 
com álcool este item.

Utilize os canais de saúde 24H (0800 888 9588) e Acolher (0800 772 3456) 
para apoio e suporte caso  seja necessário.





Higienização mais profunda e  frequente, com 
desinfecção das superfícies de contato a cada 2 horas 
em todas as agências.

O processo de higienização é  auditado uma vez por 
semana  em todas as agências.

HIGIENIZAÇÃO DAS 

NOSSAS AGÊNCIAS.



Disponibilização 
de álcool 70°

Adesivos de piso para indicação de 
distanciamento mínimo de 1m na fila

Placas de acrílico 
no balcão 

Avisos de medidas 
de segurança



Nossa equipe utiliza máscaras durante todo o 
atendimento.

Elas também são disponibilizadas para nossos 
clientes.



Classificação da Informação: PÚBLICA



PODE FICAR 

TRANQUILO.

RETIRAR O SEU CARRO É 

MUITO SEGURO.



• Durante os nossos processos de higienização interna, somente 1 
higienizador atua no interior do veículo, respeitando o distanciamento  
entre colaboradores e garantindo menor risco de exposição

• Nossos higienizadores utilizam equipamentos de proteção individual 
seguros: Luvas, máscaras especiais, óculos protetores, aventais, botas 
e protetores auriculares.

• O tempo de higienização aumentou em 2,5 vezes para maior atenção 
aos detalhes.

NOSSA FROTA ESTÁ 

RECEBENDO PRODUTOS 

ESPECIAIS. 



• Os veículos são higienizados internamente com Álcool 70 em 3 
momentos: Na devolução, durante o processo de higienização 
e no ato da disponibilização

• A higienização com álcool 70 é realizada em 12 pontos 
mapeados do interior do veículo, após toda e qualquer 
interação com o carro

• Utilizamos água e shampoo especial para as higienizações 
externas, para que através da fricção na lataria e consequente 
geração de espuma, tenhamos eficácia contra o vírus

ESSAS MEDIDAS 
GARANTEM 

EFICÁCIA 
CONTRA O VÍRUS

Chaves e documentos são higienizados com Álcool 70 ° INPM 
durante a disponibilização do veículo em vaga e também antes da 
entrega  dos mesmos para cada cliente.



Todas as vans, além  de receberem higienização  
frequente, também contam  com dispensers de álcool em  
gel 70° INPM.

Veículos: são higienizados com  álcool 70º INPM em todos 
os pontos  de contato: bancos, assoalho e porta  malas.

Desembarque: é feito com total  segurança. Após a saída 
dos  passageiros, é borrifado álcool  70º INPM nos 
apoiadores,  bancos e encostos.

Motoristas: respeitam as medidas  de distanciamento, 
mantendo pelo  menos 1,5 m de distância dos  clientes, 
e estão equipados com  EPIs adequados.

NOSSAS VANS TAMBÉM SÃO 

EXTREMAMENTE SEGURAS.



Os protocolos de higienização

e segurança são auditados

toda semana, seguindo o padrão de excelência 

Localiza Hertz.

Por isso, desenvolvemos o selo “Excelência em 

Higienização”, para reforçar esse padrão.

Essa identificação é aplicado em todas as peças 

da campanha. 

QUALIDADE 

ASSEGURADA.



AGÊNCIAS DE VIAGENS, ACESSE OS CANAIS 
DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO.


