
GUIA CONTRA A COVID-19

NO TRANSPORTE COLETIVO



O transporte coletivo retorna dia 17 de junho em Florianópolis e por 
isso, preparamos um guia de orientação para que você, usuário, possa 
utilizar esse serviço com mais segurança em tempos de Coronavírus.

Fique atento! O transporte coletivo funcionará somente de segunda 
a sexta-feira.

Esse retorno será em fase de testes. O município vai avaliar o avanço 
do contágio e uma nova suspensão poderá ocorrer caso haja perigo 
à saúde pública.

Todos os profissionais envolvidos com o transporte coletivo foram 
testados antes de retornarem ao trabalho.

ATENÇÃO



“O QUE EU VOU FAZER É URGENTE?”

“EU REALMENTE PRECISO SAIR DE CASA?”

PARE E PENSE

SIM NÃO

Programe seus horários e trajetos com antecedência. Assim você 
consegue cumprir o máximo de tarefas pessoais em um dia e evita 
passar muito tempo fora de casa. Lembre-se: Algumas pessoas não 
apresentam sintomas da doença, por isso, todo cuidado é necessário.

Avalie se é possível ir à pé 
ou de bicicleta e aproveite 
para se exercitar. 

SIM NÃO
Bora se exercitar então! Já que é necessário usar o 

transporte coletivo, siga as 
regras e recomendações 
para utilização e ajude a 
combater a disseminação 
do Coronavírus. 

DICA

Então não saia de casa 
sem necessidade. Evite 
se expor à Covid-19.



A famosa máscara não pode ser 
esquecida. Você deve utilizá-la 
mesmo nos abrigos e pontos de 
ônibus, e durante todo o trajeto.

Troque a sua máscara a cada 4 
horas ou assim que umedecer. O 
manuseio deve ser sempre pelos 
amarradores ou elásticos.

É proibido se alimentar nas 
dependências dos terminais e 
ônibus.

USE MÁSCARA, MÔ QUIRIDU!

Ao aguardar o transporte nos 
pontos de parada, não cause 
aglomerações. Mantenha distância 
de no mínimo 1 metro das pessoas 
ao seu redor. Organize as filas.

A lotação permitida será de 40% 
do espaço do ônibus. Caso o 
motorista te informe sobre a 
lotação máxima atingida, não 
force a entrada. A redução de 
passageiros dentro do veículo é 
para garantir a sua saúde.

Higienize suas mãos antes e depois 
de entrar no ônibus. 

DISTÂNCIA SEGURA, SEMPRE!



CADASTRE-SE NO SISTEMA DE CHECK-IN

Cadastre-se no sistema de check-in pelo 
site www.covidometrofloripa.com.br com 
antecedência ou na primeira vez que 
utilizar o transporte no próprio ônibus. É 
opcional, seguro e anônimo.

Assim, caso seja identificado posteriormente 
algum caso positivo para a Covid-19 no 
ônibus que você utilizou, entraremos em 
contato para realizar a testagem e o seu 
acompanhamento. 

CADASTRO NO SISTEMA DE CHECK IN POR QR CODE

Você também pode se cadastrar no 
sistema de check in dentro do próprio 
ônibus na primeira vez que utilizar o 
transporte coletivo após o retorno da 
operação.

Ao entrar no veículo, posicione a câmera 
do seu celular no QR Code que estará 
próximo do validador de cartões. Aguarde 
o reconhecimento. Em seguida, passe o 
seu cartão no validador, passe a catraca e 
escolha um assento, de preferência, 
próximo à janela. Finalize o seu cadastro na 
plataforma de check in, seguindo as 
instruções.

O cadastro é necessário somente na 
primeira vez que você realizar o check in, 
caso não tenha se registrado previamente 
pelo site.



 1,5m

Siga todas as orientações que 
receber dos colaboradores do 
transporte coletivo.

Priorize os assentos livres próximo 
das janelas. Assim, você não causa 
aglomeração nos corredores e evita 
contatos físicos desnecessários 
com outras pessoas.

Mesmo em dias frios ou chuvosos, 
mantenha as janelas abertas.

Mantenha sempre o máximo de 
distanciamento que puder dentro 
do ônibus.

Siga a etiqueta da tosse. Ao tossir, 
mesmo de máscara cubra a boca e 
nariz com o antebraço. Evite usar as 
mãos, mas se usar, lembre-se de 
higienizá-las. Se utilizar lenços, 
jogue fora imediatamente após o 
uso.

Evite tocar no rosto, olhos, nariz 
ou boca.

Evite conversar durante a viagem. 
Quando uma pessoa está falando, o 
Coronavírus se espalha  facilmente 
pelo ar. 

Evite tocar em objetos, botões ou 
em qualquer parte do ônibus. Caso 
tiver contato, higienize suas mãos 
imediatamente. 

ENQUANTO ISSO, NO ÔNIBUS…



XÔ CORONAVÍRUS!

Assim que possível, higienize as 
mãos com água e sabão e tenha 
sempre um álcool gel disponível.

Se possível, tenha uma “roupa de 
rua”. Use-a somente quando for 
sair de casa e guarde-a sempre no 
mesmo lugar, separada das demais. 
O ideal é deixar em algum lugar em 
sua casa, próxima da saída.

Para evitar a propagação do Coronavírus, não será aceito pagamento 
em dinheiro. Será aceito somente pagamentos com cartão pré-pago.

15/06
• A compra de créditos poderá ser feita através do site  do 
Consórcio Fênix: www.consorciofenix.com.br/passerapido. A 
recarga estará disponível em até dois dias úteis devido à 
compensação do pagamento.

• Cartões também poderão ser solicitados com pagamento via 
boleto para recebimento via delivery em até dois dias úteis devido 
a compensação do boleto.

• Recarga, emissão de segunda via e outros serviços também poderão 
ser encontrados no Passe Rápido dos terminais, das 9h às 17h.

SERVIÇO



15/06
• Como o cartão estudantil está bloqueado devido à suspensão 
das aulas, estudantes que realizam estágio obrigatório ou residentes 
de alguma área da saúde deverão realizar a troca do cartão estudante 
atual por um outro, específico. Mais informações podem ser 
consultadas no site www.pmf.sc.gov.br.

• Retorno do atendimento da Secretaria de Mobilidade e 
Planejamento Urbano de forma presencial no Ticen, ao lado do 
Setuf, das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. Telefone para 
contato: 3324-1517.

17/06
• Reabertura das bilheteria dos terminais para compra de créditos 
das 11h às 17h.

SERVIÇO

Não perca o horário e planeje a sua viagem. Baixe o aplicativo Floripa 
no Ponto, disponível para Android ou iOS ou acesse pelo link 
www.floripanoponto.com.br.

FLORIPA NO PONTO

Não saia de casa, evite contato com outras pessoas e entre em 
contato imediatamente com o ALÔ SAÚDE FLORIPA pelo telefone 
0800-333-3233. Ao ser atendido, informe os sintomas e siga todas as 
orientações recebidas.

Lembre-se! Quando você se protege, você também protege a saúde 
de quem você ama e a do seu próximo!

APRESENTOU QUALQUER SINTOMA DA COVID-19?


