
 
 

                     

 

 

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

daquelas abaixo elencadas. 

 

■      Outras recomendações adicionais são: 

 

■   Criação de comitês multidisciplinares para elaboração de planos de 

reabertura envolvendo todas as áreas do shopping; 

 

■      Elaborar campanhas de comunicação que transmitam segurança de forma 

efetiva e eficaz para os lojistas e consumidores; 

 

■   Estruturar campanhas internas e externas de prevenção à Covid-19 e informar 

sobre as mudanças de horário que podem ocorrer nesse período; 

 

■     Manter uma comunicação clara e eficiente com seus funcionários, lojistas e 

clientes; 

 

■    Orientar os clientes, se possível, não levarem acompanhantes ou animais de 

estimação; 

 

■   Divulgar circular entre lojistas, com orientações para que implementem 

distanciamento social dentro dos estabelecimentos; 
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a) Aplicar comunicados de prevenção à Covid-19 em elevadores de carga e 

sociais; 

b) Manter distanciamento físico mínimo seguro entre cada cliente e/ou 

funcionários em filas de estacionamento, bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, 

entre outros, demarcando o chão com adesivos; 

 

c) Delimitar mesas e bancos que podem ser usados, respeitando o 

distanciamento, inclusive em elevadores; 

 

d) Garantir uma distância mínima segura entre os usuários nas praças de 

alimentação; 

 

e) Aumentar a frequência de troca de filtros de higienização; 

 

f) Realizar a limpeza permanente dos corrimãos das escadas rolantes com 

álcool 70%; 

 

g) Sinalização nas escadas rolantes para utilização de 1 pessoa a cada 4 

degraus e, quando possível, inseridas setas no piso; 

 

h) Elevadores deverão ser usados exclusivamente pelos portadores de 

necessidades especiais, idosos, gestantes, pais com carrinhos de bebê, 

cadeirantes, adultos com crianças de colo, autistas e seus acompanhantes. 

Haverá fiscais em todos os pisos e em todos os elevadores para garantir que 

ninguém infrinja essa norma. 

 

i) As botoeiras externas e internas serão higienizadas constantemente com 

álcool 70%. 

ÁREAS COMUNS 



 
 

                     

 

j) Manter controle de quantidade de pessoas, respeitando as regras de 

saúde; 

 

k) Manter as portas dos sanitários prioritariamente abertas para beneficiar a 

ventilação; 

 

l) Ajustar a mensagem eletrônica nas cancelas sobre a importância do 

cuidado e atenção às medidas de saúde para combater a Covid-19; 

 

m) Reforçar a higienização nas cancelas e nos equipamentos de entrada dos 

veículos; 

 

n) Evitar a operação de valet nesta fase; 

 

o) Disponibilizar máscaras e demais proteções para o atendente do caixa 

para pagamento de estacionamento e procure manter somente um operador 

nesta função. 

 

p) Dividir corredores e entradas ao meio para que haja um sentido único de 

entrada e saída, evitando o contato frontal entre os clientes. 

 

q) Manter todas as portas abertas durante todo o período de funcionamento, 

de modo a propiciar a renovação do ar. 

 

SANITÁRIOS 

ESTACIONAMENTOS 
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r) Realizar medição de temperatura com infravermelho de todos os 

frequentadores, vetando a entrada daqueles que apresentarem temperatura 

acima de 37,8°C. 

 

s) Sinalização das filas dos restaurantes com as seguintes especificações: 

 

1,5m de distância na fila; 

 

Início da fila, indicados através das logomarcas dos restaurantes; 

 

Distanciamento do balcão de atendimento. 

 

Obs.: Siga-se quanto aos espaçamentos das mesas os mesmos critérios dos 

bares, restaurantes, lanchonetes e afins. 

PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO 


