Desde o anúncio oﬁcial referente à
propagação da COVID-19, a CS Global
elaborou um manual de prevenção para evitar
contaminação por coronavírus

As ações contemplam:
Instalação de cabines de acrílico em todos os veículos das
categorias sedan e minivan, inclusive, os blindados.
Disponibilização de máscaras e álcool em gel, em todos os veículos,
para motoristas e clientes.
Higienização completa dos veículos: ozônio interno nos veículos
menores e bio sanitização nos maiores ao ﬁnal de cada viagem, com
objetivo de eliminar 99,99% dos vírus e bactérias.
Orientação para que durante o trajeto, se possível, as janelas
permaneçam abertas.
Aplicação de capas de orientação nos assentos dos veículos das
categorias vans, micro-ônibus e ônibus (o material é higienizado ao
ﬁnal do uso).

Utilização de 50% da capacidade máxima dos ônibus e
micro-ônibus, que operam com a metade do limite total de
passageiros, proporcionando mais espaço, conforto e
segurança.
Uso de termômetro digital para medição da temperatura do
motorista antes de cada viagem, além de realizar o
procedimento junto aos passageiros.
Equipe em home oﬃce
A implantação desta forma de trabalho já estava sendo
avaliada e foi antecipada por conta da pandemia. No
momento, estamos estudando a contratação de
colaboradores no exterior, também em sistema remoto,
para reforçar o nosso serviço de Plantão 24 horas.

28 lugares
14 disponíveis

15 lugares
5 disponíveis

30 lugares
15 disponíveis

17 lugares
8 disponíveis

50 lugares
25 disponíveis

7 lugares
4 disponíveis

4 lugares
2 disponíveis

Abaixo, links dos principais veículos de imprensa do trade de turismo que publicaram as nossas ações sobre os nossos veículos
com as devidas adaptações. Destacamos, ainda, que as medidas adotadas não incidem em aumento das tarifas praticadas.
https://www.panrotas.com.br/viagens-corporativas/mobilidade/2020/05/cs-global-instala-protecao-em-veiculos-para-evitar-c
ontaminacao_173429.html
https://brasilturis.com.br/csg-instala-cabines-de-acrilicos-em-veiculos-sedan-e-minivan
http://www.jornalturismoeeventos.com.br/2020/05/12/cs-global-instala-placa-de-acrilico-em-carros-para-evitar-contaminacao
-por-coronavirus
Ficamos à disposição em caso de dúvidas. Mantenham-se protegidos.
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