
N AV E G A Ç Ã O  S E G U R A

SKORPIOS... SEMPRE COMPROMETIDO COM O BEM-ESTAR E SEGURANÇA DE NOSSOS PASSAGEIROS

Cruzeiros Skorpios, sempre comprometidos com o bem-estar e segurança
de nossos passageiros, funcionários e colaboradores, informamos

implementação do seguinte Protocolo através de Instrução Sanitária de
Biossegurança devido à atual contingência internacional do COVID-19,

que será rigorosamente aplicada em todos os nossos cruzeiros da
Rota Chonos durante a temporada 2020-2021.

RECEPÇÃO E EMBARQUE DE PASSAGEIROS

• Controle de temperatura de todas pessoas antes de entrar no Terminal Marítimo
Skorpios.

• Atendimento segmentado de passageiros para garantir a distância social.
• Lavar as mãos com álcool gel antes do check in.
• Preencher uma Declaração de Saúde.
• Controle de temperatura ao entrar no navio.
• Higienização de malas e bagagens em lugar limpo do Terminal Skorpios.
• Uso obrigatório de limpador de pés para calçados com amônio quaternário ao 

entrar no navio.
• Entrega de Kit de Segurança (luvas, máscaras, recipiente de agua e bandana).
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BIOSSEGURANÇA A BORDO NA NAVEGAÇÃO

• Apresentação do Protocolo de Biossegurança Sanitária no início do cruzeiro.
• Manter distancia social.
• Programa de limpeza de áreas comuns: higienização permanente de mesas, 

cadeiras, superfícies do bar, restaurante e pontos de contato frequentes, como 
barcos e coletes salva-vidas.

• Controle diário de temperatura dos passageiros: duas vezes por dia. Registro são
mantidos.

• Dispensadores de máscaras, luvas, álcool gel e uso de tapete de higienização 
para calçados na entrada do restaurante e bares.

• Proibida a entrada nas áreas de trabalho do navio, incluindo a ponte de comando
e casa de máquinas.

• Médico a bordo para atenção exclusiva dos passageiros. Serviço sem custo 
adicional para os passageiros.

• Seguro de evacuação incluído no valor da passagem, evacuação  aérea ou 
marítima, conforme o caso.

RESTAURANTE & BARES

• Disponíveis dispensadores de álcool gel e máscaras.
• Limitação de oito pessoas por mesa no restaurante.
• Separador de acrílico no bar para evitar contato direto com a equipe.
• Mesas de bar com máximo de 2 a 4 personas.
• Menu de refeições em telas LED públicas.
• Informações turísticas permanentes por alto-falantes de acordo com os locais 

visitados, assim como sugestões ou recomendações para as excursões.
• Serviço de um garçom designado exclusivamente para cada mesa.
• Não haverá self-service de bebidas. Estas serão entregues diretamente pelo 

garçom.
• O café da manhã buffet self-service está suspenso. Será servido individualmente

na mesa.
• O jantar buffet self-service do Capitão da última noite será trocado por jantar 

servido na mesa pelo seu garçom.
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ATIVIDADES & EXCURSÕES

AS EXCURSÕES SÃO TODAS AO AR LIVRE, O QUE POR SI SÓ ASSEGURA E GARANTE
UM AMBIENTE PURO E LIVRE DE CONTAMINAÇÃO POR SEREM ESTAS, ZONAS
VIRGENS, DE NULA OU ESCASSA PRESENÇA HUMANA.
• Será considerada capacidade que permita manter distanciamiento social, conforme

indicado pelo oficial responsável pelo desembarque.

DESEMBARQUES

• Limitação de somente vinte pessoas por barco de desembarque. O normal eram
35 pessoas por barco.

• Nos barcos Hércules que são usados na San Rafael, Rota Chonos, a capacidade
será de 30 pessoas em vez de 60 como era antes, mantendo a distância social 
entre os assentos.

• Controle de temperatura na entrada e saída, conforme seja necessário e indicado
pelo Capitão ou médico de bordo.

TERMAS DE QUITRALCO

• Controle de temperatura da água termal das piscinas para evitar a presença de
elementos patogênicos.

• Restrição da quantidade de pessoas simultaneamente nas piscinas termais:
Piscina grande: 15 pessoas; Piscina pequena: 5 pessoas.

• Vestiários e banheiros públicos não estarão disponíveis. Os passageiros deverão
usar a sua cabine no navio para tais fins.

FESTA

• Limite máximo, 10 casais na pista de dança. Controle de distanciamento social.

PALESTRAS TEMÁTICAS

• De acordo com o horário e idiomas, serão com no máximo 20 pessoas, uso
obrigatório de máscara.
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Nota: Este documento é um resumo das Instruções e Protocolo final para gerenciamento e cuidados pelo
COVID-19 nos Cruzeiros Skorpios, de acordo com as instruções dadas pelo Ministério de Saúde do Chile e

as recomendações fornecida pela ATTA; Adventure Travel Trade Association, em relação à navegação e
excursões de navios pequenos para o reinício das operações no contexto da COVID-19.
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TRIPULAÇÃO A BORDO

• Uso de máscaras pela equipe é obrigatório e com troca diária de uniforme por 
um limpo e higienizado.

• Lavagem de mãos permanentemente.
• Pessoal treinado em biossegurança, normas de higiene e sanitização, com controle

permanente dos seus superiores e oficiales.
• Controle por exame de PCR de todos os membros da tripulação, realizado a cada

15 dias no porto de operação.

CABINES DE PASSAGEIROS

• Programa de limpeza e higienização de cabines duas vezes por dia.
• Haverá dispensador de álcool gel e luvas em cada cabine.
• Todas as cabines recebem ar puro do exterior permanentemente e essa entrada

de ar pode ser aberta ou fechada pelo passageiro.

COZINHA - BAR - STAFF

• Programa de higienização 3 a 4 vezes por dia dos balcões trabajo, chão, itens 
elétricos e manuais para a preparação dos alimentos.

• Uso permanente de luvas e máscaras no interior da cozinha.
• Lavagem mãos permanente com sabão desinfetante.
• Proibido o acesso de qualquer pessoa fora da equipe de trabalho.
• Lavagem de louças, copos e pratos em uma autoclave a vapor a mais de 100º
C (212º F), procedimento que garante uma total esterilização.


