
 
 

                     

 

 

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

daquelas abaixo elencadas. 

 

■ Outras recomendações adicionais são: 

 

■ Limitação do número de ocupantes por ambiente a uma pessoa por cada 

5m2 (cinco metros quadrados) no caso de ambientes providos de ventilação 

natural; 

 

■ Limitação do número de ocupantes por ambiente a uma pessoa por cada 

7m2 (sete metros quadrados) no caso de locais fechados; 

 

■ Sempre que necessário, sugerimos que, para a adaptação do local de 

trabalho ou alguma outra medida excepcional, deve ser consultado um 

especialista em segurança sanitária. 

 

■ Conforme determinações das autoridades de vigilância estadual e 

conforme as disposições gerais dos protocolos de flexibilização. 

 

■ Atendimento à publicação do decreto 40.217/2020, do Governo do Estado 

da Paraíba. 
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■ Recomendação a utilização de pulverizadores mecânicos em todas as 

áreas da concessionária, através de uma solução de cloro diluído em água, 

numa proporção de 1 litro de solução clorídrica para cada 5 litros de água, ou 

ainda uma solução de água sanitária na proporção de 3 litros de água para cada 

1 litro de água sanitária à 2,5. 

 

■ Recomendação de contratação de serviços para aplicação da Oxi 

Sanitização nos ambientes das concessionárias, através da utilização de 

aplicação de vapor de ozônio como agente de extinção de vírus e bactérias, de 

maneira a aumentar a segurança no ambiente de trabalho e recepção aos 

clientes e colaboradores. 

 

■ Recomendação de, sempre que possível, mante as portas de show-room 

e áreas de atendimento abertas enquanto estiverem em funcionamento. 

 

■ O transporte em veículos funcionais deve ser feito pelo condutor e, no 

máximo, mais duas pessoas. No caso de veículos tipo van, a lotação deve ser 

reduzida pela metade. 

 

■ Em todos os casos, motoristas e passageiros devem fazer uso de 

máscaras no interior dos veículos e, se possível, manter os vidros abertos 

durante os deslocamentos. 

 

■ O responsável pelo veículo deverá, também, higienizá-lo com frequência, 

notadamente as maçanetas, bancos, direção, câmbio, volante, entre outros. 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS LOJAS E OFICINAS 

UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS FUNCIONAIS E TEST-DRIVES 



 
 

                     

■ Recomendamos a interrupção do uso da ferramenta de test-drive com 

presença do vendedor no interior do veículo. 

 

■ O veículo de test-drive deve ser higienizado logo após a utilização por 

parte do cliente externo. 


