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A Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos das Pessoas com
Deficiências estabelece que devem ser
tomadas todas as medidas possíveis
para garantir a segurança e a proteção
das pessoas com deficiência,
especialmente em emergências de
saúde, como é o caso da Covid-19. O
turismo é uma indústria importante e o
contexto económico atual tem obrigado
os diferentes países a estabelecerem
protocolos de saúde para que a
reabertura deste setor ocorra nas
melhores condições de segurança para
todos. De uma forma geral, os
protocolos foram elaborados, mas
poucos levaram em consideração a
acessibilidade e as especificidades dos
clientes com deficiência.
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O Grupo de Trabalho que trata do
turismo acessível na Organização
Internacional de Turismo Social - ISTO,
composto por representantes de
diferentes organizações em todo o
mundo, sugere que esses protocolos
integrem as recomendações
apresentadas a seguir. Estas devem
possibilitar uma maior inclusão das
pessoas com deficiência no setor do
turismo.
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Em nenhuma circunstância estas recomendações podem substituir as emanadas a
nível nacional ou territorial. Recomendamos que consulte os protocolos
implementados no seu país, tanto os emitidos pelo Ministério da Saúde e da Direção
geral da Saúde, bem como os do Ministério da Economia e Secretaria de Estado do
Turismo.

Chamamos a atenção para o fato de que as recomendações podem variar de acordo
com a evolução da pandemia e que se destinam apenas a servir de guia para promover
a inclusão das pessoas com deficiência no setor do turismo.

A fim de garantir a segurança e a saúde das pessoas com deficiência, sugerimos que
considerem as seguintes recomendações gerais:
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Recomendações gerais para o atendimento de

pessoas com deficiência

Capacitar todos os agentes do setor turístico para receber bem e cuidar de pessoas
com deficiência, de acordo com as normas regulamentares de cada país, mas também
aplicando este guia de recomendações.

Aplicar protocolos de atendimento tendo em conta as pessoas com deficiência,
incluindo medidas a serem tomadas em caso de suspeita de COVID-19 por pessoa com
deficiência.

Ter uma política de comunicação clara, simples e adaptada aos diferentes públicos de
pessoas com deficiência.

Informar, em todos os meios de comunicação (site, redes sociais, etc.), das condições
de acessibilidade dos serviços turísticos, e integrar informações sobre as medidas de
saúde adaptadas estabelecidas.

Dar às pessoas com deficiência a possibilidade de um atendimento prioritário,
encurtando filas de espera (se houver), para pessoas com deficiência e garantir a
presença de assentos para que a pessoa possa descansar.

Dar possibilidade de meios de pagamento que evitem deslocações no estabelecimento.
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Fale com a pessoa com deficiência, não com o acompanhante.

Explique com clareza as medidas sanitárias a serem seguidas em relação
aos seus produtos de apoio, como cadeiras de rodas, muletas, cães-guia,
etc.

Certifique-se de que os espaços acessíveis programados para uso de
pessoas com deficiência estão operacionais e com a devida manutenção.
O estabelecimento de distâncias de segurança (por exemplo, os espaços
entre as mesas de um restaurante) tornará mais fácil a movimentação de
uma pessoa em cadeira de rodas.

Limpe e desinfete qualquer tipo de equipamento ou material de suporte
fornecido à pessoa com deficiência antes e depois do uso, incluindo a
chave de acesso Instalações Sanitárias acessíveis.

Ao receber pessoas com deficiência, não se esqueça de:

Recomendações gerais para o atendimento de

pessoas com deficiência
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Pessoas com limitações de mobilidade podem precisar de se apoiar em equipamentos
como barras de apoio, corrimãos, usar uma campainha de chamada, etc., portanto, a
limpeza desses itens, bem como de fechaduras, puxadores, teclados, etc., deve ser
mais frequente.

Os utilizadores de cadeiras de rodas estão em contato com o solo através dos pneus da
cadeira. Recomenda-se a desinfeção à entrada das instalações, certificando-se de que
o dispositivo de entrada ou desinfeção está acessível.

Recomendações específicas para pessoas com

deficiência física ou limitações de mobilidade

Os protocolos da COVID-19 impõem a colocação de álcool gel ou a obrigação de lavar
as mãos à entrada dos estabelecimentos. Recomenda-se que o gel desinfetante seja
acessível e utilizado por todos (pessoas em cadeiras de rodas, pessoas de baixa
estatura, pessoas sem mobilidade nos membros superiores e / ou inferiores, etc.).

Alguns utilizadores de cadeiras de rodas viajam com um cão de companhia.
Recomenda-se não se mexa no cão.

Se a pessoa com deficiência precisar de ajuda para vencer uma barreira arquitetónica,
deve perguntar à própria pessoa, se quer ajuda e qual a melhor forma de poder ajudar,
considerando todas as medidas de segurança sanitária. Recomenda-se que as mãos
sejam lavadas e / ou desinfetadas antes e após o atendimento

Se o estabelecimento possuir elevador necessário para ter acesso aos vários andares,
é importante mantê-lo em funcionamento.

É importante lembrar que pessoas de menor estatura também podem precisar de
equipamentos de apoio como bancos, escadas ou barras, que devem ser desinfetados
antes e depois do uso.
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Na presença de uma pessoa com deficiência visual ou cega, não se esqueça de se
identificar, avisar a sua chegada e saída de junto da pessoa, evitar o contacto físico e
respeitar a distância física recomendada, dar indicações claras e concretas como “à sua
esquerda”, “à sua direita” e evitar usar palavras imprecisas como “aqui” ou “ali”.
Recomenda-se ser exaustivo na descrição de espaços e percursos.

Pessoas com deficiência visual podem ser utilizadoras de produtos de apoio como
bengalas brancas ou cães-guia. Além disso, usam muito as mãos para explorar os
espaços e se orientarem, por isso é recomendado que não se toque na bengala ou no
cão e que desinfetem as superfícies dos elementos que usam para orientação com
mais frequência e rigor.

Recomendações específicas para pessoas

com deficiência visual

Se uma pessoa com deficiência visual deseja ser guiado, ofereça o ombro em vez do
cotovelo (o cotovelo é o local recomendado para espirrar e tossir). Portanto, é
aconselhável evitar essa parte do corpo.

Todas as informações que o estabelecimento deseja fornecer (por exemplo, cardápios
de restaurantes, informações de museus, etc.) devem ser disponibilizadas. Também é
possível apresentar as instruções de saúde em letras grandes em papel plastificado,
que pode ser limpo após o uso.
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Recomendações específicas para pessoas

com deficiência auditiva

Recomenda-se que os funcionários usem máscaras e / ou viseiras transparentes e se
apetrechem de um bloco de papel ou um telemóvel, a fim de evitar que a pessoa com
deficiência auditiva manipule os mesmos objetos que os funcionários e, assim, garantir
o cumprimento procedimentos de saúde.

Se um intérprete de Língua Gestual não estiver disponível, uma vídeo chamada com
uma pessoa de confiança poderá ser facilitadora de comunicação.

Recomenda-se promover a utilização de documentos ilustrados por pictogramas ou
desenhos, digitais ou impressos plastificados, podem simplificar a comunicação,
respeitando as distâncias físicas e as medidas de segurança sanitária.

Pessoas com deficiência cognitiva precisam de informações concretas, claras e
simples, com frases curtas, que salvaguardem a comunicação e garantam a
compreensão. Estas pessoas  geralmente precisam de tempo para assimilar as
informações.

Recomenda-se a utilização de documentos ilustrados por pictogramas ou desenhos,
digitais ou impressos plastificados, que facilitem a compreensão, respeitando as
distâncias físicas e as medidas de segurança sanitária. É preferível o uso de
documentos fáceis de ler e compreender.

Recomendações específicas para pessoas com deficiência cognitiva
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