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#1 
Respeitar as medidas de prevenção é garantir a segurança de todos e proteger o 
comércio da nossa cidade. Conheça as recomendações para hotéis, pousadas, 
albergues e outros pontos do ramo da hotelaria: 
 
I – Ativar 50% da capacidade total de hospedagem; 
II – disponibilizar álcool gel para uso dos clientes na recepção, nas portas dos 
elevadores e nos corredores  
de acesso aos quartos;  
III – os serviços de restaurantes, bares e lanchonetes, poderão atender aos 
hóspedes somente em serviço de quarto;  
IV – as áreas sociais e de convivência, como sala de jogos, academias e piscinas, 
deverão permanecer fechadas;  
V – intensificação da higienização dos quartos e banheiros com desinfecção das 
superfícies com álcool a 70o ou sanitizantes de efeito similar, além da limpeza de 
rotina;  
VI – ao final da estadia do hóspede deverá ser realizada limpeza e desinfecção 
completa do quarto e superfícies, antes da entrada de novo hóspede;  
VII – todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou 
tecido de algodão durante todo seu turno de serviço, independentemente de 
estarem em contato direto com o público.  

 



 
 
#2 
A gente sabe que, às vezes, bate aquela vontade de passear pelo shopping e 
conferir as novidades e promoções da nossa loja favorita. Além disso, os centros 



comerciais também são parada certa em caso haja a necessidade de ir à lotéricas 
ou bancos, certo? E para que o funcionamento desses estabelecimentos continue 
normal, é preciso respeitar algumas medidas de segurança: 
 
Art. 1o Ficam autorizados a funcionar os estabelecimentos internos a shoppings, 
centros comerciais e galerias, desde que atendam os seguintes requisitos:  
Não está autorizado o funcionamento nesses locais dos serviços voltados à 
recreação como cinemas, parques, praças de diversão e similares;  
O uso de máscaras é obrigatório para clientes e trabalhadores em todas as áreas;  
O uso de alcool gel para limpeza das mãos é obrigatório aos clientes ao entrar e sair 
do estabelecimento.  
 
Art.2o O acesso simultâneo de pessoas nas dependências dos shoppings, centros 
comerciais e galerias fica limitado a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade instalada. Devem ser atendidos os seguintes requisitos:  
Deve ser garantido o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre os 
clientes nas áreas comuns e entre clientes e trabalhadores nos estabelecimentos;  
O controle e a garantia de acesso ao limite do quantitativo de clientes referido no 
caput deste artigo fica sob a responsabilidade dos administradores dos shoppings, 
centros comerciais e galerias;  
O quantitativo referido do caput deste artigo refere-se ao número de clientes, não 
sendo considerados os trabalhadores dos estabelecimentos instalados, nem dos 
trabalhadores dos próprios shoppings, centros comerciais e galerias;  
 
Art.3o Os shoppings, centros comerciais e galerias deverão disponibilizar em todos 
os acessos de clientes dispensadores com álcool 70% para limpeza das mãos, bem 
como manter um funcionário em tempo integral para orientar os clientes sobre a 
limpeza das mãos e sobre o uso obrigatório de máscara;  
 
Art.4o Intensificar a manutenção da ventilação natural, quando possível, tanto para 
as áreas comuns dos shoppings, centros comerciais e galerias, quanto dos 
estabelecimento instalados nestes;  
Parágrafo Único - Os sistemas de climatização artificial, nos shoppings, centros 
comerciais e galerias, e dos estabelecimentos instalados nestes, devem manter os 
Planos de Manutenção, Operação e Controle – PMOC atualizados.  
 
Art.5o Fica proibido o uso de bebedouros de água nos espaços comuns dos 
shoppings, centros comerciais e galerias;  
 



Art. 6o Os administradores dos shoppings, centros comerciais e galerias devem, nas 
áreas de uso comum, padronizar e realizar procedimentos que garantam a 
higienização contínua dos locais de uso dos clientes e trabalhadores, intensificando 
a limpeza das áreas com desinfetantes próprios para a finalidade e realizando de 
forma frequente a desinfecção com álcool 70%, sob fricção de superfícies expostas, 
como maçanetas, mesas, balcões, corrimãos, interruptores, elevadores, lavatórios, 
sanitários, entre outros.  
 
Art.7o Deve ser disponibilizado álcool 70% ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar, nas seguintes condições:  
Nas áreas de uso comum:  
Próximos aos pontos de acesso e de saída destes locais;  
Nos corredores;  
Nos acessos e saídas de escadas ou elevadores;  
Nos estacionamentos internos e externos.  
Nas entradas dos estabelecimentos, internamente a estes.  

 



 
 
#3 
É no comércio de rua, nas lojas de bairro que já fazem parte de onde moramos, que 
encontramos os melhores preços e condições de pagamento. É ótimo poder contar 



com quem sempre esteve conosco, não é mesmo? É para o comércio continuar 
aberto, beneficiando a todos, é importante seguir respeitando algumas normas: 
 
I - Não haverá prova de vestimentas em geral, acessórios, bijuterias, calçados entre 
outros;  
II - os provadores deverão estar fechados;  
III - o número de clientes dentro do estabelecimento não pode ultrapassar 50% de 
sua capacidade;  
IV – deverá haver a orientação para que todos os produtos adquiridos pelos clientes 
sejam limpos previamente ao uso;  
V - todos os produtos expostos em vitrine deverão ter sua higienização realizada de 
forma frequente, recomenda-se redução da exposição de produtos sempre que 
possível;  
VI - os estabelecimentos de cosméticos ficam proibidos de ter mostruário disposto 
ao cliente para provar produtos (batom, perfumes, bases, pós, sombras, cremes 
hidratantes, entre outros;  
VII - Nos estabelecimentos em que os clientes venham a manusear roupas ou 
produtos de mostruários, deverá ser orientado aos trabalhadores que antes deste 
manuseio os clientes tenham as mãos higienizadas com álcool-gel 70% ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;  
VIII - Todos os trabalhadores deverão usar máscaras de tecido não tecido (TNT) ou 
tecido de algodão durante todo o seu turno de serviço, independentemente de 
estarem em contato direto com o público.  

 
 



 
 
#4 
Reunir a família e os amigos, curtir um happy hour, fazer aquela refeição que você 
ama e tem um local preferido… A gente sabe que sair para comer é um prazer 



universal! E juntos, podemos fazer com que restaurantes, bares e cafés continuem 
em funcionamento. Conheça as medidas de segurança abaixo: 
 

● - Fica determinado que os estabelecimentos constantes do Art. 1o deverão 
providenciar que seja mantido o afastamento mínimo de distância de 1,5 m 
(um metro e cinquenta centímetros) de raio entre cada cliente, que estiver 
consumindo no local;  

● Os locais disponíveis para assento deverão estar sinalizados de forma 
adequada para fácil identificação por parte dos clientes;  

● Somente os clientes que estiverem de máscaras poderão acessar o 
estabelecimento; 

● O estabelecimento deve fornecer na entrada e no início da fila do buffet 
(autosserviço), álcool 70% para  

● os clientes;  
● - Manter os talheres embalados individualmente, e manter os pratos, copos e 

demais utensílios protegidos;  
● - Os restaurantes que dispõem os alimentos em buffet para o autosserviço 

devem colocar no local onde ficam os pratos e talheres, dispensadores de 
álcool 70% e luvas descartáveis. Os clientes higienizarão as 
mãoscomoálcoolgel,calçarãoasluvas,antesdepegarospratoseostalheres.Ostal
heresparaservir só poderão ser manuseados com as luvas; deve ser mantido 
no início da fila de acesso ao buffet um funcionário para orientar os clientes 
sobre a conduta descrita;  

● Os equipamentos de buffet devem dispor de anteparo salivar de modo a 
prevenir a contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou 
da ação do consumidor, dos trabalhadores e de outras fontes;  

● Intensificar a higienização dos cardápios e galheteiros com álcool 70%; Não 
oferecer produtos para degustação;  

● Intensificar a higiene e manter os ambientes ventilados naturalmente, 
incluindo os locais de alimentação dos trabalhadores e os locais de 
descanso;  

● Aumentar a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, 
maçanetas, superfícies do buffet, café e balcões) do estabelecimento bem 
como os procedimentos de higiene da cozinha e do(s) banheiro(s);  

● - Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 
trabalhadores sobre a correta higienização das instalações, equipamentos, 
utensílios e higiene pessoal (com comprovação documental, de acordo com 
a Resolução RDC no 216/2004);  



● Os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos 
e antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, após 
tocarem o rosto, nariz, olhos e boca, após uso de sanitários e após tocar em 
dinheiro ou cartões de banco;  

● - Disponibilizar álcool 70% no caixa para higienização das mãos, dos clientes e 
dos trabalhadores; 

● Os saneantes utilizados devem estar devidamente regularizados junto a 
ANVISA e o modo de uso deve  

● seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos;  
● - Não será permitida a entrada de entregadores e outros trabalhadores 

externos no local de manipulação dos alimentos;  
● - Organizar as filas de caixa e de atendimento mantendo a distância mínima 

de 1,5 (um metro e cinquenta centímetros) metros entre os clientes;  
● - A máquina de pagamento por cartão deve ser higienizada com álcool 70% 

após cada uso, podendo ser revestida de plástico filme;  
● - Os responsáveis pelo estabelecimento devem fazer orientações aos 

funcionários sobre a correta higienização do estabelecimento e higiene 
pessoal.  

 
 



 
 
#5 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 



às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 
 
I - Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados 
pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 
60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 
imunodeprimidos; 
II - priorização de trabalho remoto para os setores administrativos; 
III - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à 
saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus 
no ambiente de trabalho; 
IV - utilização, se necessário, de veículos de fretamento para transporte 
de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados; 
V - fica obrigatório providenciar o controle de acesso, a marcação de 
lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do 
estabelecimento, bem como a organização das filas para que seja 
mantida a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre cada pessoa; 
VI - as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento realizarão 
a higienização das mãos com álcool gel 70% ou produtos de efeito 
similar, colocadas em pontos estratégicos do estabelecimento, como 
entrada, corredores, portas de elevadores, balcões e mesas de 
atendimento, para uso dos clientes e trabalhadores; 
VII - todos os trabalhadores ficam obrigados a fazer uso de máscara de 
tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno 
de serviço, independentemente de contato direto com o público; 
VIII - o ingresso no estabelecimento será feito em número proporcional 
à disponibilidade de atendentes, evitando aglomerações em seu interior 
e respeitada a capacidade de 50% do espaço; 
IX - deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, 
hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira 



que estas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior 
do estabelecimento; 
X - manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os locais de 
alimentação e locais de descanso dos trabalhadores; 
XI - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização 
das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada 
cliente, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies 
de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas, etc; 
XII - realizar procedimentos que garantam a higienização e desinfecção 
contínua do estabelecimento e de superfícies expostas, como 
maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, 
corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, 
pisos, barreiras físicas utilizadas como equipamentos de proteção 
coletiva como placas transparentes, entre outros; 
XIII - nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, 
esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou equivalente após cada 
uso; 
XIV - os caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro 
equipamento que possua painel eletrônico de contato físico deverão 
ser higienizados com álcool 70% ou equivalente, após cada uso; 
XV - colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a 
seguintes informações/orientações: higienização de mãos, uso do 
álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza 
de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes; 
XVI - capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso das 
máscaras para a realização das atividades; 
VII - caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo 
tempo manter a distância mínima entre eles de 1,5 metros (um metro e 
cinquenta centímetros); 
XVIII - recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas 
diariamente com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem 
uniforme; 



XIX - os locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados 
com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), evitando 
aglomerações e cruzamentos entre os trabalhadores (entradas e 
saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 
metros; 
XX - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar 
providos de sabonete líquido e toalha de papel; fica estabelecida a 
limitação de entrada de pessoas em estabelecimentos que atendam o 
público em 50% (cinquenta por cento) da capacidade, podendo estes 
estabelecerem regras mais restritivas; 
XXII - se algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios 
ou terceirizados) apresentarem sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem 
afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou 
conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde 
devem ser imediatamente informadas desta situação. 



 
 
#6 
Estamos vivendo uma nova realidade. Porém, juntos, vamos vencer a 
pandemia e voltar às nossas vidas normais. Se cada um fizer a sua 



parte, respeitando as medidas de segurança, eu, você, nossas famílias 
e, não menos importante, o comércio continuam fortes! Fique atento às 
informações abaixo e compartilhe com sua rede. 
 
I - Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados 
pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 
60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 
imunodeprimidos; 
II - priorização de trabalho remoto para os setores administrativos; 
III - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à 
saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus 
no ambiente de trabalho; 
IV - utilização, se necessário, de veículos de fretamento para transporte 
de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados; 
V - fica obrigatório providenciar o controle de acesso, a marcação de 
lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do 
estabelecimento, bem como a organização das filas para que seja 
mantida a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre cada pessoa; 
VI - as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento realizarão 
a higienização das mãos com álcool gel 70% ou produtos de efeito 
similar, colocadas em pontos estratégicos do estabelecimento, como 
entrada, corredores, portas de elevadores, balcões e mesas de 
atendimento, para uso dos clientes e trabalhadores; 
VII - todos os trabalhadores ficam obrigados a fazer uso de máscara de 
tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno 
de serviço, independentemente de contato direto com o público; 
VIII - o ingresso no estabelecimento será feito em número proporcional 
à disponibilidade de atendentes, evitando aglomerações em seu interior 
e respeitada a capacidade de 50% do espaço; 
IX - deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, 
hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira 



que estas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior 
do estabelecimento; 
X - manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os locais de 
alimentação e locais de descanso dos trabalhadores; 
XI - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização 
das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada 
cliente, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies 
de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas, etc; 
XII - realizar procedimentos que garantam a higienização e desinfecção 
contínua do estabelecimento e de superfícies expostas, como 
maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, 
corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, 
pisos, barreiras físicas utilizadas como equipamentos de proteção 
coletiva como placas transparentes, entre outros; 
XIII - nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, 
esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou equivalente após cada 
uso; 
XIV - os caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro 
equipamento que possua painel eletrônico de contato físico deverão 
ser higienizados com álcool 70% ou equivalente, após cada uso; 
XV - colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a 
seguintes informações/orientações: higienização de mãos, uso do 
álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza 
de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes; 
XVI - capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso das 
máscaras para a realização das atividades; 
VII - caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo 
tempo manter a distância mínima entre eles de 1,5 metros (um metro e 
cinquenta centímetros); 
XVIII - recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas 
diariamente com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem 
uniforme; 



XIX - os locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados 
com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), evitando 
aglomerações e cruzamentos entre os trabalhadores (entradas e 
saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 
metros; 
XX - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar 
providos de sabonete líquido e toalha de papel; fica estabelecida a 
limitação de entrada de pessoas em estabelecimentos que atendam o 
público em 50% (cinquenta por cento) da capacidade, podendo estes 
estabelecerem regras mais restritivas; 
XXII - se algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios 
ou terceirizados) apresentarem sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem 
afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou 
conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde 
devem ser imediatamente informadas desta situação. 



 
 
#7 
Vencer a pandemia é uma necessidade e um dever de todos! Vamos, 
juntos, adotar e respeitar as medidas de segurança? Em nossa casa, na 



rua e no comércio, sejamos conscientes. Fique atento às 
recomendações do Governo: 
 
I - Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados 
pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 
60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 
imunodeprimidos; 
II - priorização de trabalho remoto para os setores administrativos; 
III - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à 
saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus 
no ambiente de trabalho; 
IV - utilização, se necessário, de veículos de fretamento para transporte 
de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados; 
V - fica obrigatório providenciar o controle de acesso, a marcação de 
lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do 
estabelecimento, bem como a organização das filas para que seja 
mantida a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre cada pessoa; 
VI - as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento realizarão 
a higienização das mãos com álcool gel 70% ou produtos de efeito 
similar, colocadas em pontos estratégicos do estabelecimento, como 
entrada, corredores, portas de elevadores, balcões e mesas de 
atendimento, para uso dos clientes e trabalhadores; 
VII - todos os trabalhadores ficam obrigados a fazer uso de máscara de 
tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno 
de serviço, independentemente de contato direto com o público; 
VIII - o ingresso no estabelecimento será feito em número proporcional 
à disponibilidade de atendentes, evitando aglomerações em seu interior 
e respeitada a capacidade de 50% do espaço; 
IX - deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, 
hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira 



que estas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior 
do estabelecimento; 
X - manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os locais de 
alimentação e locais de descanso dos trabalhadores; 
XI - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização 
das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada 
cliente, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies 
de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas, etc; 
XII - realizar procedimentos que garantam a higienização e desinfecção 
contínua do estabelecimento e de superfícies expostas, como 
maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, 
corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, 
pisos, barreiras físicas utilizadas como equipamentos de proteção 
coletiva como placas transparentes, entre outros; 
XIII - nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, 
esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou equivalente após cada 
uso; 
XIV - os caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro 
equipamento que possua painel eletrônico de contato físico deverão 
ser higienizados com álcool 70% ou equivalente, após cada uso; 
XV - colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a 
seguintes informações/orientações: higienização de mãos, uso do 
álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza 
de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes; 
XVI - capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso das 
máscaras para a realização das atividades; 
VII - caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo 
tempo manter a distância mínima entre eles de 1,5 metros (um metro e 
cinquenta centímetros); 
XVIII - recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas 
diariamente com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem 
uniforme; 



XIX - os locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados 
com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), evitando 
aglomerações e cruzamentos entre os trabalhadores (entradas e 
saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 
metros; 
XX - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar 
providos de sabonete líquido e toalha de papel; fica estabelecida a 
limitação de entrada de pessoas em estabelecimentos que atendam o 
público em 50% (cinquenta por cento) da capacidade, podendo estes 
estabelecerem regras mais restritivas; 
XXII - se algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios 
ou terceirizados) apresentarem sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem 
afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou 
conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde 
devem ser imediatamente informadas desta situação. 



 
 
#8 
Tem coisa mais prática que pedir sua comida preferida ou receber 
aquela compra que você tanto esperou no conforto da sua casa? O 



delivery já era sucesso e continua sendo uma excelente opção em 
tempos de pandemia. Contudo, para garantir a segurança de quem 
recebe e, também, dos profissionais que levam os produtos até a sua 
casa, é importante respeitar algumas medidas de segurança. Conheça 
as recomendações do Governo para o comércio: 
 
I - Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados 
pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 
60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 
imunodeprimidos; 
II - priorização de trabalho remoto para os setores administrativos; 
III - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à 
saúde no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do coronavírus 
no ambiente de trabalho; 
IV - utilização, se necessário, de veículos de fretamento para transporte 
de trabalhadores, ficando a ocupação de cada veículo limitada a 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados; 
V - fica obrigatório providenciar o controle de acesso, a marcação de 
lugares reservados aos clientes, o controle da área externa do 
estabelecimento, bem como a organização das filas para que seja 
mantida a distância mínima de 1,5 m (um metro e cinquenta 
centímetros) entre cada pessoa; 
VI - as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento realizarão 
a higienização das mãos com álcool gel 70% ou produtos de efeito 
similar, colocadas em pontos estratégicos do estabelecimento, como 
entrada, corredores, portas de elevadores, balcões e mesas de 
atendimento, para uso dos clientes e trabalhadores; 
VII - todos os trabalhadores ficam obrigados a fazer uso de máscara de 
tecido não tecido (TNT) ou tecido de algodão durante todo o seu turno 
de serviço, independentemente de contato direto com o público; 
VIII - o ingresso no estabelecimento será feito em número proporcional 
à disponibilidade de atendentes, evitando aglomerações em seu interior 
e respeitada a capacidade de 50% do espaço; 



IX - deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, 
hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira 
que estas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior 
do estabelecimento; 
X - manter todas as áreas ventiladas, incluindo caso exista, os locais de 
alimentação e locais de descanso dos trabalhadores; 
XI - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização 
das mãos, principalmente antes e depois do atendimento de cada 
cliente, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies 
de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas, etc; 
XII - realizar procedimentos que garantam a higienização e desinfecção 
contínua do estabelecimento e de superfícies expostas, como 
maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, 
corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros, lavatórios, 
pisos, barreiras físicas utilizadas como equipamentos de proteção 
coletiva como placas transparentes, entre outros; 
XIII - nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, 
esta deverá ser higienizada com álcool 70% ou equivalente após cada 
uso; 
XIV - os caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro 
equipamento que possua painel eletrônico de contato físico deverão 
ser higienizados com álcool 70% ou equivalente, após cada uso; 
XV - colocar cartazes informativos, visíveis ao público, contendo a 
seguintes informações/orientações: higienização de mãos, uso do 
álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza 
de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes; 
XVI - capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso das 
máscaras para a realização das atividades; 
VII - caso a atividade necessite de mais de um trabalhador ao mesmo 
tempo manter a distância mínima entre eles de 1,5 metros (um metro e 
cinquenta centímetros); 



XVIII - recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas 
diariamente com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem 
uniforme; 
XIX - os locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados 
com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez), evitando 
aglomerações e cruzamentos entre os trabalhadores (entradas e 
saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 
metros; 
XX - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar 
providos de sabonete líquido e toalha de papel; fica estabelecida a 
limitação de entrada de pessoas em estabelecimentos que atendam o 
público em 50% (cinquenta por cento) da capacidade, podendo estes 
estabelecerem regras mais restritivas; 
XXII - se algum dos trabalhadores (proprietários, empregados próprios 
ou terceirizados) apresentarem sintomas de contaminação pelo 
COVID-19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem 
afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou 
conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde 
devem ser imediatamente informadas desta situação. 
 



 
 
#9 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 



às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 

 
 
#11 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 
às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 



 
 
#12 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 
às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 



 
 
#13 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 
às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 



 
 
#14 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 
às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 



 
 
#15 
Proteger com segurança pra pandemia, enfim, passar. Proteger nossa 
cidade, proteger a nossa gente pro comércio não fechar. Fique atento 
às dicas, compartilhe as informações e, juntos, vamos voltar a fortalecer 
o comércio! 



 


