
 
 

                     

 

 

■  Guardar observância ao protocolo geral e suas diretrizes, sem prejuízo 

daquelas abaixo elencadas. 

 

■  Outras recomendações adicionais são: 

 

■  Sinalizar fluxos e distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre 

pessoas e, quando possível, implantar corredores de uma única via para 

coordenar o fluxo de clientes nas lojas; 

 

■ afixar cartazes: 

 

a) Informando a lotação máxima e as medidas recomendadas para a 

higienização das mãos, etiqueta da tosse e do espirro; 

b) Orientando a restrição do número de acompanhantes, principalmente 

aqueles que sejam do grupo de risco; 

 

■ Revisar os processos de abastecimento de produtos e mercadorias (carga 

e descarga), evitando o contato com entregadores; 

 

■ Desinfecção das instalações: ampliar a frequência de limpeza de pisos, 

corrimãos, superfícies, maçanetas e banheiro, estações de trabalho, bem como 

reforçar as medidas de higienização dos ambientes internos e externos dos 

estabelecimentos, utilizando-se de água sanitária ou cloro para desinfecção dos 

ambientes; 
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■ Limpeza constante de carrinhos e cestas de compras, com utilização de 

álcool gel 70% e papel descartável. 

 

■ Higienização constante do maquinário utilizado por consumidores em 

estacionamentos com cancelas e/ou retirada de bilhetes; 

 

■ Organizar equipe para orientação e auxílio dos consumidores quanto à 

necessidade e importância da higienização das mãos e utilização das máscaras; 

 

■ Estabelecer rotina de limpeza e desinfecção dos ambientes de toque 

(álcool a 70%, fricção por 20 segundos) como balcões, mesas, portas giratórias 

e de vidro, caixas eletrônicos, catracas, cartões de visitantes, maçanetas, 

torneiras, portas papel toalha, portas sabão líquido, corrimões, painéis de 

elevadores e demais artigos e equipamentos de uso compartilhado e/ou coletivo; 

 

■ Proibir o consumo de produtos dentro dos estabelecimentos pelos clientes 

quando estiverem realizando compras; 

 

■ Instalar barreiras físicas entre o funcionário e os clientes nos pontos de 

pagamentos que eventualmente haja no local; 

 

■ Garantir que seja realizada higienização interna e externa dos 

compartimentos de carga após recebimento ou entrega das mercadorias e/ou 

produto e que os mesmos não sejam apoiados em pisos ou locais não 

higienizados; 

 

■ Uso obrigatório ou disponibilização de limpa sapato, tapete sanitizante de 

hipoclorito de sódio a 2%, para higienização e desinfecção de sapatos na entrada 

do estabelecimento; 

 

■ Reforçar os cuidados de Segurança do Trabalho quanto à utilização de 

álcool ou outra substância inflamável próxima a ambientes com incidência de 



 
 

                     

calor como fogões, fornos e quaisquer outros que possam causar chamas em 

geral. 


