Orientações para a prevenção de transmissão do coronavirus – COVID-19 no comércio
varejista e atacadista

Como o COVID-19 é transmitido:
1. Por vias respiratórias, através das gotículas de saliva que são eliminadas no ar quando a
pessoa tosse, espirra ou fala a pelo menos um metro de distância;
2. Por meio de contato físico, quando essas gotículas contendo o vírus alcançam mucosas dos
olhos, nariz e boca;
3. Por meio de contato das mãos e rosto com superfícies contaminadas, levando-as aos olhos,
nariz e boca;

Como prevenir:
Lavar as mãos com frequência com água e sabão é a melhor medida de prevenção.
O uso de produtos de limpeza simples, como água e sabão, desinfetante e água sanitária é
eficaz para eliminar o vírus de superfícies.
ATENÇÃO! Pessoas sem sintomas ou com sintomas leves também podem transmitir o vírus,
POR ISSO, TODOS TEMOS DE TOMAR OS DEVIDOS CUIDADOS.

Orientações para comerciantes:
1. Afixar material com as orientações, conforme modelo anexo ou similar e disponibilizar em
locais visíveis aos clientes, como balcões de atendimento, caixas, portas de acesso ao
estabelecimento e sanitários;
2. Estar dotado de pia para lavagem de mãos para clientes, com sabão líquido, papel toalha e
lixeira disponíveis, quando couber;
3. Fornecer, em locais estratégicos, álcool gel a 70% para clientes. Para melhor eficiência do
resultado espalhar o produto em toda a superfície das mãos e friccionar por 20 segundos;
4. Está suspenso consumo de alimentos em comércio varejista e atacadistas:





Os serviços de alimentação (restaurantes e lanchonetes) localizados dentro dos
supermercados não poderão fornecer alimento para consumo no local, sendo permitida
apenas a venda de marmitas e lanches pré-elaborados e embalados para serem levados
para consumo domiciliar;
As padarias não poderão servir alimentos para consumo no local;
Suspender o uso de mesas pelos clientes dentro dos estabelecimentos;

5. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar,
bocejar, tocar nos olhos, nariz e boca durante atendimento;
6. Os funcionários devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos com água e
sabão, principalmente antes e depois de manipularem alimentos, usarem banheiro, se tocarem

o rosto, nariz, olhos e boca e sempre que necessário. Afixar cartazes sobre a correta higienização
de mãos para os funcionários;
7. Manter as áreas de convivência de funcionários ventiladas, tais como refeitórios e locais de
descanso;
8. Evitar contato físico com clientes e outros funcionários;
9. Lavar com água e sabão os utensílios do serviço, como espátulas, pegadores, conchas e
similares, a cada 30 minutos, higienizando-os completamente, inclusive os cabos;
10. Não disponibilizar alimentos e bebidas para degustação;
11. Os produtos saneantes utilizados devem estar notificados/registrados junto ao órgão
competente. O modo de uso dos produtos saneantes deve obedecer às instruções
recomendadas pelos fabricantes;
12. Reforçar os procedimentos de higiene de todos os ambientes, como depósitos, sanitários e
áreas de circulação de clientes;
13. Higienizar balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, máquinas de
cartão, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, com álcool 70% ou diluição de
Hipoclorito de sódio a 2%, em intervalos mínimos de 30 minutos;
14. Estabelecimentos que disponibilizam carrinhos ou cestos para os clientes deverão promover
a limpeza das barras e alças com álcool 70% ou diluição de Hipoclorito de sódio a 2% em
intervalos mínimos de 30 minutos. Disponibilizar álcool 70% nos locais onde ficam os carrinhos
e cestas;
15. Padarias e supermercados que disponham de auto serviço de pães e similares deverão
suspender este serviço, disponibilizando funcionário para atendimento ou oferecer os alimentos
já embalados;
16. Organizar as filas nos balcões de caixa de modo a manter distância mínima de segurança de
1,5 metros entre os clientes;
17. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta,
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser
afastados do trabalho, retornando somente após o término dos sintomas.
Diluição de Hipoclorito de sódio a 2%: Diluir 20ml de hipoclorito de sódio para cada 1 litro de
água.
ATENÇÃO: o hipoclorito usado pode ser a água sanitária comum do mercado com registro na
ANVISA, sem perfume ou corantes.

Orientações para consumidores:
1. Evitar aglomerações e longa permanência nos estabelecimentos, mantendo distância de no
mínimo 1,5 metros de outras pessoas, inclusive nas filas;
2. Disponibilizar somente uma pessoa por família para a realização das compras, evitando a
presença de idosos;

3. Quando possível, pagar suas compras com cartão, diminuindo o contato com o funcionário
do caixa, evitando manusear cédulas e moedas;
4. Usar álcool gel a 70% após tocar superfícies, produtos e outras pessoas. Para melhor eficiência
do resultado espalhar o produto em toda a superfície das mãos e friccionar por 20 segundos;
5. Evitar falar excessivamente, rir, tossir, bocejar, espirrar, tocar nos olhos, nariz e boca
enquanto escolhe os produtos expostos;
6. Preferir produtos previamente embalados, evitando tocar os produtos em exposição;
7. Não degustar bebidas e alimentos nos estabelecimentos comerciais;
8. Não utilizar autosserviço de pães e outros alimentos não embalados;
9. Os clientes não devem usar as mesas dentro dos estabelecimentos;
10. Observar, conforme possível, se o estabelecimento está cumprindo as medidas de
higienização de balcões, bancadas, esteiras, caixas registradoras, calculadoras, maquinas de
cartão, telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum, com álcool 70% ou diluição de
Hipoclorito de sódio a 2% em intervalos mínimos de 30 minutos;
11. Observar se os estabelecimentos que disponibilizam carrinhos ou cestos para os clientes
estão promovendo a limpeza das barras e alças com álcool 70% ou diluição de Hipoclorito de
sódio a 2% em intervalos mínimos de 30 minutos. Antes e após o uso de cestas e carrinhos, lavar
as mãos com água e sabão ou utilizar álcool gel. Evitar colocar crianças dentro dos carrinhos;
12. Se você apresentar febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia,
cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverá ficar isolado
e evitar locais públicos tais como estabelecimentos comerciais.

