












0A0  PREFEITURA MUNICIPAL 



- SUPERMERÕADOS.ECENTROS DE'ABASTECIMENTÕALIMENTÍÇIÕ 
Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições Proibida 	entrada de mais de 1 -à 
dulto por familia Fixar em local visivel na entrada do estabelecimento 	nas areas de açougue 

mercearia e hortifruti 	a lotação máxima autorizada 	Locais suscetíveis a concentração de 
pessoas tais como açougue mercearia e hortifruti devem possuir responsaveis designados para 
assegurar o distanciamento social e efetuar o controle do numero de pessoas nesses locais 
Proibida a realização de eventos que possam gerar aglomeração 
Distanciamento, Social • Controlar o acessode pessoas autorizando-se a entrada de 

um cliente para cada 20m2  de área de vendas 
- • Manterdistanciaminima de 1,5 metros entre pessoas 

• Controlar o -acesso de pssoas nas áreas de açougue 
mercearia ,e hortifruti autorizando-se até um cliente para cada 
7m2  da área' de circulação 

• Sinalizar filas e locais suscetiveis a concentração de pessoas 
Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool em gel eii todos os corredores e em todos 

ambientes onde houver circulação de pessoas 
• Oferecer de forma ativa o uso do alcool em gel a todos os 

clientes na entrada do estabelecimento - • Obrigatorio uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratorias 

Sanutização de Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 
de sabão álcool em gel e toalhas de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de mão 
com jatos de ar 

• Promover a limpeza de maquinas de cartão alças de carrinho 
e cestas balcões e oiftras superfícies decontato de clientes 
apos o uso de cada cliente 

• Adotar, preferencialmente a ventilação natural dos ariíbientes  
com ,a fínalidade de promover a renovação do ar .  

-Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores e 
clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção 
COM a fixação de informativos 

• Fixar, em locais visiveis informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus 

• Recomenda-se para que sejam 	promovidas campanhas 
promocionas para incentivo a compra por deliveiy .  

Monitoramento • Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração e 
de 	acesso de 	publico 	e 	assegurar o 	cumprimento do 
distanciamento 	social 	inclusive 	em 	filas 	balcões 	de 
atendimento corredores entre outros 

• Obrigatoria a medição de temperatura de clientes na entrada 
do estbelecimento 

• Obrigatória a medição de temperatura de trabalhadores no 
inicio e ao final de cada tuno de trabalho 



AÇOUGUES, PEIXARIAS, HORTIÉRÜTIGRANJEIROS, PEQUENOS MERCADOS 
1 

1 E LOJAS 
DE SUPLEMENTO ALIMENTAR 

Podem funcionar corn atendimento ao publico com restrições Proibida a entrada de mais de 1 
adulto por familia 	Fixar em local visivel 	na entrada do estabelecimento 	a lotação maxima 
autorizada Proibida a realização de eventos que possam gerar aglomeração 
Distanciamento Social e Controlar o acesso de pessoas autorizando se a entrada de 

um cliente para cada 7m 2  de,- área de vendas 
• Fixar,  em local visivl 	na entrada do estabelecimento 	a 

lotação çnaxima autorizada 
e Manter distancia minirna de 1,5 metros entre pessoas 
• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas 

Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool.,em gel em todos os todos ambientes 
onde houver circulação de pessoas 

• Obrigatório uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias .- ,  

Sanitização de Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 
de sabão álcool em gel e toalhas de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de 
mão com Jatos,, de ar.  

• Promovera limpeza de maquinas de cartão balcões e outras 
superfícies cíe contato de clientes, após o uso de cada cliente 

• Adotar 	preferenciamerite 	aventilação 	natural 	dos 
ambientes com a finalidade de promovera renovaçã dó ar.  

Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores 
e clientes 	quanto ao uso de mascaras e medidas de 
prevenção com a fixação de informativos 	 - 

• Fixar, em locais Visíveis, 	informativos com os seguintes  
dizeres: "Local com 	sco , de càntágiçor CoqnáirUs". 

Moritoramento e Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de publico 

• Recomendável a medição de temperatura de trabalhadores e 
clientes na entrada do estabelecimento 



PADARIAS, MERCEARIAS E VENDA DE BEBiDAS 
Podem funcjonar com atendimento ao publico com restriçõe 	Proibido o consumo no local 
devendo seguir os protocolos específicos de distanciamento h. 

1 

igiene e sanitização aplicados aos 
restaurantes lanchonetes e congeneres Fixar em local visível, na entrada do 	 a 
lotação máxima autorizada e o horário do serviço de mesa para consumo no local (se houver) 
Distanciamento Social • Controlar o acesso de pessoas autorizando se a entrada de 

um cliente para cada 7m 2  da área de vendas 
• Manter distancia mínima , de 1 5 metros entre pessoas em 

todos os ambientes de permanência.  
• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas 
• Proibido o consumo' no local 

Higiene Pessoal • Disponibilizar alcool em gel em todos os corredores mesas e 
em todos ambientes onde houver circulação de pessoas 

• Oferecer, de forma ativa o uso do alcool em gel a todos os 
clientes na entrada do estabelecimento 

• Implantar, rotina de higienizaç'o pessoal e uso de ayentars 
para todos os trabalhadores do estabelecimento antes da 
realização de qualquer procedimento ou da manipulação de 
alimentos 

• Uniformes 	dostrabalhadores 	devem 	ser 	higienizadas 
diariamente e vestidos apenas noambiente de trabalho 

• Obrigatório uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes _para _cobertura _das_vias_respiratorias 

Sanitização de Ambientes e'  Manter banheiros sempre'higienizados e com disponibilidade 
de sabão alcool em gel e toalbas de papel 

e Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de 
mão com jat®s de ar 

. Promover a limpeza de maquinas de cartão alças de carrinho 
e-cestas,í balcões e outras superfícies ,  de contato de clientes 
após o uso de cada cliente 

• Adotar, 	preferencialmente 	a 	ventilação 	natural 	dos 
ambientes com a finalidade de promover a renovação do ar 

Comunicàção • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores 
e clientes 	quanto ao uso de mascaras e medidas de 
prevenção com a fixação de informativos 

e Fixar 	em locais visiveis 	informativos com os seguintes 
dizeres 	Local com risco de contagio por Coronavirus 

e Recomenda-se para que sejam promovidas campanhas 
promocionais para incentivo a compra por delivery .  

Monitoramento • Designar responsaveisra fazer o controle de aglm oeração 
e de acesso de publico 	e assegurar o cumprimento do 
distanciamento social 

• Recomendavel a medição de temperatura de trabalhadores e 
c'ientes na entrada do estabelecimento 



LOJAS DE PRODUTOS ESERVIÇOS VETERINÁRIOS; ENSI,JMOS E EQUIPAMENTOS-,  
AGRICOLAS 

Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições Proibida a entrada de a'nimais rio 
interior do estabelecimento exceto para serviços de banho e tosa ou atendimento veterinario 
Fixar ,  em local visivel na entrada do estabelecimento a lotação máxima autorizada 
Distanciamento Socia .Controlar o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de 

- um cliente para cada 12 5m 2  (para estabelecimentos com 
area construída superior a 500m2) ou de um clientepara cada 
7m2  (para os demais estabelecimentos) da área, de vendas 

• Manter distancia mínima de 1 5metros entre pessoas 
e Proibida a entrada de animais no interior do estabelecimento 
• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas 

Higiene Pessoal • Disp'nibilizar alcool emgel em todos os ambientes onde 
houver circulação de pessoas 

• Emguiches 	pontos 	de 	atendimento 	de 	clientes / 
disponibilizar alcool em gel em cada ponto de atendimento 

• Obrigatorio uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratorias 

Sanitização dê Ambientes • Limpar commaior frequência todos os ambientes 
• Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 

de sabão alcooem gel e toalhas de papel 
e Inutilizar bebedouros de agua corrente e ligienizadores de 

mão com jatos de ar.  
• Promover a limpeza de maquinas de cartão,,.alças de- 

carrinhos-e cestas e outras superfícies de contato de clientes 
após o uso de cada cliente 

• Adotar 	preferencalmente 	a 	ventilação 	natural 	dos  
ambientes,'  com a finalidade de, promover a renov ação dó ar. 

Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores 
e clientes 	quanto ao Uso de mascaras e medidas de 
prevenção a Covid-19 	com a fixação de informativos em 

/ locais visíveis.  
- e Fixar, em locais visíveis 	informativos com os seguintes 

dizeres 	Local com risco de contagio por Coronavirus 
Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração 

e de acesso de publico 	e assegurar o cimprimento do 
distanciamento social 

• Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada 
do 	estabelecimento 	sendo 	medida 	obrigatória' 	rara 
estabelecimentos com mais de 500m2  de área construída e 
recomendavel para as demais 



• OFlCINA$AUTOMOTiVAS, LOJASDE AI.JTOPEÇÀS,-LAVA-CAR,LAVANDERIAE SERVIÇO• 
DE REPARO E MANUTENÇÂO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 
Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições Proibida a permanencia de clientes 
emsalasde espera.  
Distanciamento Social • Recomenda-se a adoção do serviço 	leva e traz 	como 

iniciativa para evitar ,a entrada de clientes no estabelecimento 
• Quando for -necessário o atendimento presencial do cliente 

autorizar a entrada de um cliente por vez 	apenas para 
entrega ou retirada de veículos ou produtos 

• Lojas de autopeças poderão receber um cliente para cada 
7m2  da area de vendas 

• Proibida apermanencta de clientes em salas de espera 
• Manter distancia mínima de 1,5 metros entre pessoas em 

todos os ambientes de permanencia 
Higiene Pessoal • Disponibilizar alcool em gel em todo 	os ambientes onde 

houver circulação de pessoas 
• Em 

	
guichês 	e 	pontos 	de 	atendimento 	de 	clientes 

disponibilizar álcool .em gel em cada ponto de atendimento 
• Obrigatorio uso de mascaras faciais pai ra trabalhadores e 

clientes para cobertura das vias , respiratórias .  
Sanitização de Ambientes • Limpar com maior frequência todos os ambientes 

• Manter banheiros smpre higieoizados e com disponibilidade 
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel 

/ o Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de 
mão com jatos de ar.  

• Promover a limpeza de maquinas de cartão e outras 
superriciesde contato.de clientes apos o- uso de cada cliente 

• Adotar, 	preferencialmente 	a 	ventilação 	natural 	dos 
ambientes com a finalidade de promover a renovação do a 

Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores 
e clientes 	quanto ao uso de mascaras e medidas de 
prevenção a Covid-1 9 com à, fixação de informativos em 
locais visiveis 

• Fixar, em locais visíveis 	informativos com os seguintes 
dizeres 	Local com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de publico 	e assegurar o cumprimento do 
distanciamento social 

• Recornendavel a medição de temperatura na entrada do 
estabelecimento 



TEMPLOS, IGREJAS EDEMAISINSTITUIÇÕESRELIGIOSAS 
Podem realizar atividades administrativas assistenciais e religiosas que não gerem aglomeração 
de pessoas Recomenda se qúe cerimonias celebrações,-missas e- -eu ltos  sejam realizados no 
formato virtual 	Quando presencial 	deve efetuar 'controle- de publico 	limitado a 30% da 
capacidade e desde que assegurado distanciamento mínimo de 1 ,1 5 metros entre assentos Fixar 
em local visível na entrada do estabelecimento a lotação máxima autorizada 	/ 
Distanciamento Social e Recomenda-se que cerimonias celebrações missas e cultos 

sejam realizados no formato virtual 
• Quando presencial 	deve efetuar controíe de publico limitadp 

a 	30% 	da 	capacidade 	e 	desde 	que 	assegurado 
distanciamento mínimo de 1 5 metros entre assentos 

e Não recomendável a participação de crianças menores de 10 
anos e pessoas com 60 anos ou mais em cerimoniais,:  
celebrações missas e 6ultos presençiais 

• Demarcar os assentos com distancia minima de raio de 1 5 
metros 

• Sinalizar filas e locais suscetivei 	a concentração de pessoas 
• Evitar contato físico e distribuição de itens religiosos 
e No oferecer lanches ou equivalentes para consumo no local 
• Fixar em local 'visível, na entrada do estabelecimento a lotação 

maxima autorizada 
Higiene  Pessoal • Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos do salão 

principal e--em todos os ambientes onde houver circulação de 
pessoas 

- o Obngatorio uso de mascaras faciais para cobertura das vias  
respiratórias .  

Sanitização de Ambientes • Manter banheiros sempre higiénizados e com disponibilidade 
de sabão alcoól em gel e toalhas de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higieniadores de mão 
com jatos de ar.  

• Limpar com maior freqüência todos os ambientes e sempre 
antes e após a realização de cultos e missas 

e Adotar 	preferencialmente 	a 	ventilação 	natural 	dos 
ambieptes com a finalidade7de promover a renovação do ar 

Comunicação • Realizar campanhas de conscientização quanto ao uso de 
mascaras e medidas de prevenção a Covid-19 com a fixação 
de informativos em locais visíveis 

• Fixar, 	em 	locais visiveis 	informativos com os seguintes 
dizeres 	Local com risco de contagio oor Coronavirus 

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de publico 	e assegurar o cumprimento do 
distanciaxento social 

- o Recomendavel a med1çãode temperatura na entrada do 
estabelecimento 



INSTITUIÇÕESFINANCEFRAS' 
Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições Fixar em local visível ,  na entrada 
do estabelecimento, a lotaçãó rnáximaáiitorizada. 	 - 

Distanciamento Soc ial • Controlar, o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de 
um 1cliente 	para 	cada 	7m2 	conforme 	a 	area 	do 
estabelecimento destinada ao atendimento de clientes 

• Manter distância minima de 1 5 metros entre pessoas 
• Manter caixas e pontos de atendimento com distanciamento 

minimo de 1 , 5 metros. , Quando isso não for possível ,  instalar 
barreiras laterais de isolamento e proteção fem material liso 
resistente e impermeavel com distancia a partir do solo de 
no Máximo ,  0-60 metros altura final do solo de no rninimo 
1 , 60 metros 

• Sinalizar filas e locais suscetívei s  à concentraço de pessoas 
Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde 

houver, 	circulação 	de 	pessoas 	e 	inclusive 	nos 	caixas 
eletronicos 

• Em 	guichês 	e 	pontos 	de 	atendimento 	de 	clientes 
disponibiliz.ar  álcool em gel em cada ponto de atendimento 

• 
 

Obrigatório uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias , respiratórias .  

Sanitização 	 de • Limpar com maior frequencia todos os ambientes 
Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 

de sabão alcool em gel e toalhas de papel 
* 'Inutilizar  bebedouros de agua corrente e higienizadores de 

mão com jatos de ar .  
• Promover a limpeza de máquinas de cartão e outras 

superficies de contato de clientes apos o uso de cada cliente 
Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores 

/ 
e clientes' , quanto ao uso de mascaras e medidas de 
prevenção a Covid-19 com a fixação de informativos em 
locais visíveis .'  

*, , Fixar ,.   em 	locais visjveis 	inforrnativos com os seguintes 
diz.eres 	Local com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramento ~ j ,  Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de publico 	e assegurar o cumprimento do 
distanciamento social 

• Obrigatória ,  a medição de temperatura de trabalhadores no 
inicio e ao finaIde cada turno de trabalho 

• Obrigatoria a mediço de temperatura de clientes na-entrada 
no estabelecimento 

7 

1 1 

/ 

- 

- 



CASAS LOTÉRlCÁSECORRESPONDENTES-. BANCÁRIOS  . 
Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições 	Fixar- em local visivel 	na 
entrada do estabelecimento a lotação maxima autorizada 
Distanciamento Social • Controlar o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de 

umcliente 	para 	cada 	7m2 	conforme 	a 	area 	do 
estabelcirnento destinada ao atendimento de clientes 

• Manter distância 	de 1 5 metros entre pessoas 
- . Manter caixas e pontos de atendimento com distanciamento 

rninimo de 1,5 metros Quando isso não for possivel instalar 
barreiras laterais de isolamento e proteção em material liso 
resistente e impermeável, com distancia a partir do solo de 
no maximo 0,60 metros altura final do solo de no mínimo 
1 60 metros 

• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas 
HigienePessiõaV ,  , Disponibilizar alcool emgel em todos os ambientes onde 

houver circulação de pessoas 
Em 	guiches 	e 	pontos 	de 	atendimento 	de 	clientes 

/ disponibilizar álcool em gel em cada ponto de atendimento 
• Obrigatóriouso de mascaras faciais para trabalhadores e 

1 clientes para cobertura das vias respiratonas 
Sanitização de Ambientes • Limpar com maior fr-equencia todos os ambientes 

• Manter banheiros sempre higienizados e com-disponibilidade 
1 	de sabão álcool em gel e toalha 	de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de 
mão com jatos de ar 

o Promover a limpeza de maquinas de cartão e outras 
superficies de contato de clientes após 'o uso de cada cliente 

• Adotar, 	preferericialmente 	a 	ventilação- 	natural 	dos 
ambientes com a finalidade de promover a renovação do ar .  

Comunicação • Realizar campanhas de conscient[zação para trabalhadores 
e clientes 	quanto _ao uso de mascaras e medidas de 
prevenção a Covid-1 9 com a fixação de informativos em 
locais visiveis 

• Fixar, em locais visiveis 	informativos com os seguintes 
dizeres 	Local com risco de coi)tagio por Coronavirus 

Monitoramento • Designar ,  responsáveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de publico 	e assegurar o cumprimerjto -do 
distanciamento social 

• Recomendável a medição de temperatura de clientes na 
entrada do estabelebimento 

/ o Obrigatória 'a medição de temperatura de trabalhadores no 
inicio e ao final de cada turno de trabalho 



• 	 -'CALLCENTERS ... 
Recomenda-se que as atividades ocorram sob regime de home office principalmente nos 
estabelecimentos que não disponham de ventilação natural 
Distanciamento Social • Manter distancia mínima de 1,5 metros entre pessoas em todos 

os ambientes de permanencia 	incluindo os espaços de 
trabalho os espaços de convivencia e os de permanencia 
eventual 

• Rever turnos de trabalho a fim de evitar aglomerações de 
'funcionários em horários de refeição ou de entrada e saída no 
estabelecimento 

• Evitar 	atendimero 	ao 	publico 	presencial 	e 	quando for 
imprescindivel atender sem gerar aglomeração seguindo as 
regras de distanciamento 

• Evitar reuniões presenciais em ambientes fechados 
• Incentivar 	o 	regime 	de 	home 	office 	e 	reuniões 	por / 

videoconferencia 
Higiene Pessoal 	- • Disponibibzar álcool em gel em todos os ambientes onde 

houver circulação de pessoas 
• Em guichês e pontos de atendimento de clientes disponibilizar 

álcool em gel em cada ponto de atendimento 
• Obrigatorio uso de masçaras faciais para trabalhadores e 

clientes para cobertura das vias respiratorias 
Sanitização de Ambientes • Limpar com maior frequencia todos os ambientes 

• Em caso de estações de trabalho compartilhadas promover a 
higienização completa das mesas cadeiras e superficies nas 
trocas de turno 

• Manter banheiros senipre higienizados e com disponibilidade 
de sabão ,'álcool em gel e toalhas de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua correntee higienizadores dexnão 
com jatos de ar. 	 - 

• Promover a limpeza de maquinas de cartão mesas balcões e 
outras superficies de contato de clientes apos o uso de cada 
cliente 

• Adotar, preferencialmente a Ventilação natural dos ambientes  
coma finalidade de promover a renovação do ar 

Comunicação • Realtzar campanhas de conscientização para trbalhadores e 
clientes-,'quanta ao uso de mascaras e medidas de prevenção 
a Cov[d-1 9 com a fixação de informativos em locais visiveis 

• Fixar, em locais visiveis informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramento • Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração e 
de 	acesso 	de 	público,,'e 	assegurar 	o 	cumprimnto 	do 
distanciamento social 

• Obrigatória a medição de ,  temperatura de trabalhadores no 
inicio e ao fihai de cada turno de trabalho 



PREFEITURA MUNICIPAL 

/ 	. 	 POSTOS DE COMBUSTIVL 
LPodem funcionar com atendimento ao público com rêstrições.. Lojas•de conveniência estão 

proibidas de funcionar entre 20h 'às 5h e devem seguir as disposições previstas para 
restaurantes e congêneres, com proibição de consumo no local e de- agi omeração de pessoas. 
Pode comercializar alimehtos apenas utilizando-se serviços  de entrega dedelivery e drive thru.• 
Distanciamento Social • Manter distância mínima de 15 metros entre pessoàs. 

- • Recomenda-se que o pagamento d.o abastecimento seja 
realizada sem déscer do veículo. 
Sinalizar filàs e locais suscetíveis a concentração de pessáas, 
caso d pagamento seja realizado fora do veículo. 

Higiene Pessoal - 	 :.. Disponibilizar- álcool 	em 	gel 	70% 	em 	cada 	bomba 	de 
combustível. 

- 
. Obrigátório uso de máscaras faciais para cobertura d,as vias 

respiratórias. 	 - 

SanitizaçãodeArnbientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 
• de sabão, álcool em gel e toalhas dê papel. 	 - 

Inutilizar bebedouros de água corrente.e higienizadores de mão 
com jatos de ar. 

• Promover a limpeza de máquinas de -cartão -e stJpêrfíéies de 
• contato de clientes, após o .uso de cadacliente. 

Comunicação • Realizar campanhas de conscientização quanto ao ttso de 
mascaras . e medidas de- prevenção à Covid-19, 'com a fixação 

- 	 • 	' de informativos em locais visíveis. 	- 

Monitoramento 	-. 	• • Designar responsáveis para fazer o CôntrolèI de aglomeração e 
• 	- 	• 

de 	acesso 	de 	público, 	ê. assegurar 	a curnprimènto 	do 
• 

- distanciamento social. 



• FARMÁCIAS, LOJAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS,ÓTICAS E LOJAS DE: 
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL OU LIMPEZA 

Podem,,funcionar com atendimento ao publico com restrições 	Fixar, em local visivel 	na 
entrada do estabêlecimento a lotação máxima autorizada 
Distanciamento Social • Controlar o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de 

um cliente para cada 7m 2  da area de vndas 
• Manter distancia mínima de 1 5 metros entrepessoas 
• Sinalizar filas e locais suscetiveis a concentração de pessoas 

Higiene Pessoal • Disponibilizar alcool em gel em todos os ambientes onde 
houver circulação de pessoas 

e Em guiches e pontos de atendimento de clientes disponibilizar 
álcool em gel em cada ponto de atendimento 

*'Obrigatório. uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratorias 

Sanitização 	de e Limpar com maior frequencia todos os ambientes 
Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 

d 	sabão álcool em gel e toalhas de papel 	- 
• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de mão 

com jatos de ar 
• Promover a limpeza de maquinas de cartão e superficies de 

contato de 5hentes após o uso de cada cliente 
e Adotar, preferencialmente a ventilação natural dos ambientes 

com a finalidade de promovera renovação do ar .  
Comunicação e Realizar campanhas de conscientização para tabalhadores e 

clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção 
a Covid-19 com a fixação de informativos em locais visíveis.  

• Fixar, 	em 	locais visiveis 	informativos com 	os 	seguintes 
dizeres 	Local com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e 
de acesso de 	publico 	e assegurar o 	cumprimento do 
distanciamento social 
Recomendável a medição de temperatura na entrada do 
estabelecimento 

/ 

= 



SERVIÇOS DE - CONSTRUÇÃO CIVIL 
, Autorizado com restrições.  
Distanciamento SociaV • Manter distancia 	minima 	de 	1 5 	metros 	entre 	pessoas 

ressalvadas situações que exijam proximidade para realização 
de procedimentos guardadas todas as medidas de prevenção 

Higiene Pessoal • Higienizar as ferramentas principais dos carfteiros de obra duas 
Vezes por dia 

• Definir procedimentos de higienização para ferramentas e 
maquinarios compartilhados pr profissionais 

• Obrigatório usode mascaras faciais para cobertura das vias 
respiratonas 

Sanitização 	 de • Higienizar os canteiros de fobra pelo menos duas vezes por dia 
Ambientes  
Comunicação • Realizar campanhas de conscientização com os trabalhadores 

quanto ao uso de mascaras e- - medidas  de prevenção a Covid- 
19 

• Substituir o selfserv;ce nos refeitorios por pratos feitos 
Monitoramento • Designa ir responsáveis para fazer o controle de aglomeração e 

assegurar o cumprimento do distanciamento social 
• Medir a temperatura de trabalhadores no inicio e ao final de 

cada turno de trabalho sendo medida obrigatoria para obras 
com mais de 30 trabalhadores e recomendável para as demais 



• LOJAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ÈLETRO SANITÁRIAS 
Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições Fixar em local visfvet na 
entrada do estabelecimento a lotação maxima autorizada 
Distanciamento Social • Controlar ,o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de um 

cliente para cada 7m 2  da area de vendas 
• Manter distancia mínima de 1,5 metros entre pessoas 
• Sinalizar filasi  e locaisi suscetíveis a concentração de pessoas 

Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool em gel em todo os ambientes onde houver 
circulação de pessoas 

• Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar,  
:álcool-em gel em cada ponto de atendimento 

• Obrigatório-,uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias .  

Sanitização 	de • Limpar com maior frequencia todos os ambientes 
Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de 

sabão 	lcool em gel eloalhasdepapel 
À Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de mão 

com jatos de ar.  
• Promover a limpeza de maquinas de cartão e superficies de 

contato, de, clientes, --após o uso de cada cliente 
• Adotar preferencialmente a ventilação -naturaL dos ambientes 

com a finalidade de promover a renovação do ar .  
Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadores e 

clientes quanto ao uso de mascaras , e medidas de prevenção a 
Covid-1 9 com a fixação de informativos em locais visíveis.  

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramnto *De signar responsaveis para fazer o controle de aglomeração e 
de 	acesso 	de 	publico 	e 	assegurar 	o 	cumprmento 	do 
distanciamento social 

• Medir atem peratuíra de trabalhadores e clientes na entrada do 
estabelecimento 	sendo 	medida 	obrigatoria 	para 
estabelecimentos com mais de 500m 2  de area construida 	e 
recomendável para asdemais. 	'•• 



HOSPEDAGENS 
Permitido o funcionamento com restrições Proibida .a utilização de espaçocomuns areas de 

Jazer e salas de eventos- .,  
Distanciamento Social e Manter distancia minima de 1 5 metros entre pessoas 

• Sinalizar locais suscetíveis a concentração de pessoas 
Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde houver ,  

circulação dê pessoas./  
• 'Obngatorio uso de mascaras faciais para cobertura das vias  

respiratórias nos ambientes coletivos 
Sanitização 	de • Limpar comj maior, frequência todos os ambientes 
Ambientes • Manter banheirossempre higienizados e com disponibilidade de 

sabão alcooL em gel e toalhas de papel 
• Promover a limpeza de rriaquinas de cartão e superfícies de 

contato de clientes após o uso de cada cliente 
• Adotar preferencialmente a ventilação natural dos ambieptes 

com a finalidade de promover a renovação do ar .  
Comunicação • Realizar campanhas de conscrentização para trabalhadores e 

clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a 
Covid49 com a fixação de informativos em locais visiveis 

• Fixar em locais Visíveis-informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramento • Designar responsaveis parà fazer o controle de aglomeração e 
- de 	acesso 	de 	publico, 	e 	assegurar 	o 	cumprimento 	do 

distanciamento_  social.  



,OUTRAS ATIVIDADES ESSENCIAIS (SERVIÇOS DE. COMUf'1CAÇÂO, SEGURANÇA, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTRE OUTROS) 

Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições.' estrições 	Fixar em local Visível, na 
entrada do estabelecimento a lotação maxima autorizada 
Distanciamento Soçial • Controlar o acesso de pessoas autoriza ndo se a entrada de um 

/ cliente para cada 7m2  conforme a area do estabelecimento 
destinada ao atendimento de clientes 

• Manter distancia mínima de 1,5 metros entre pessoas 
• Sinalizarfilas e locais suscetíveis a concentração de pessoas 

Higiene Pessoal • Pis ponibilizarálcool em gel em todos os ambientes onde houver 
circulação de pessoas 

• Em guiches e pontos de atendimento de clientes disponibilizar 
alcool em gel em cada ponto de atendimento 

• Obrigatório Lso de mascaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias 

Sanitização 	de • Limpar com maior frequência todos os ambientes 
Ambientes • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de 

sabão, alcool em gel e toalhas de papel 
• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de mão 

com jatos  de ar.  
• Promover 	limpeza de maquinas de cartão e superfícies ,de 

contato de clientes apos o uso de cada cliente 
• Adotar preferencialmente a ventilação"nafuraí dos ambientes 

________ com a finalidade de promover a renovação do ar 
Comunicação • Realizar, campanhas de conscientização para trabalhadores e 

clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a 
Covid-19 com a fixação de informativos em locais visiveis 

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus  

Monitojamento • Designar responsaveis para fazer o controle de agiomeracão e 
de 	acesso 	de 	publico 	e 	assegurar 	o 	cumprimento 	do 
distanciamento social 
Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada do 
estabelecimento 	sendo 	medida 	obrigatória 	para 
estabelecimentos com mais de 500m 2  dearea construída, e  
recomendável para as demais 



COMERCIO EMGERAL,  
Proibido atendimento ao publico no estabelecimento podendo funcionar utilizando dos serviços 
de entrega em domicilio(delivery) e serviço de entrega em veiculos (drive thru) Horario reduzido 

as 20h restando o-horario previsto no afvara de de funcionamerito'(  maximo de 8 horas) ate 	pei 
funcionamento Proibido a aglomeração de pessoas na porta do estabelecimento,  

Distaffciamento o Manter distancia mínima de 1 5 metros entre pessoas Sinalizar 
Social filas e locais suscetiveis a concentração de pessoas quando no 

uso cío drive th?u 

Higiene Pessoal • Disponibilizar alc6ol em gel em todos os corredores lojas e em 
todos os ambientes onde houver circulação de pessoas 

• Em guichês e pontos de atendimento de clientes disponibilizar 
alcool em gel em cada ponto de atendimento 

e Obrigatorio uso de mascaras faciais para trabalhadores e clientes 
cobertura das vias respiratórias .  

Sanitização 	de • Limpar com maior frequencra todos os ambientes 
Ambientes • Manter banheiros sempre.higienizados e com disponibilidade de 

sabão álcool em gel e toalhas de papel 
• Inutilizar bebedouros -de agua corrente e higienizadores de mão 

com jatos de ar.  
• Promover a limpeza de maquinas de cartão e outras superfícies de 

contato de clientes após o uso de cada cliente 
e Adotar 	preferencialmente 	a ventilação , riáturalj dos ambientes 

com a finalidade de promover a renovação do ar 
Comunicação e Realizar campanhas de conscientização 	para trabalhadores e 

clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a 
Covid 19 com a fixação de informativos em locais Visíveis.  

• Fixar, em locais visiveis informativos cm os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus 

• Não 	realizar campanhas 	promocionais 	que 	possam 	gerar 
aglomeração 	de 	pessoas 	recomendando-se 	que 	sejam 
estimuladas as vendas promocionais por plataformas 

• ____ digitais, comentregapordé/ivë,y1 
Monitoramento • Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração e de 

- acesso de publico 
• Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada do 

estabelecimento sendo medida obrigatoria para lojas com grande / 
cirdulação de pessoas com mais de 800m2  te area construída e  
recomendável para as demais 

/ 



ESCRiTÓRIOS, IMOBILIÁRIAS E ATIVIDADÉS ADMINISTRATIVAS 

Proibido o atendimento ao publico Situações excepcionais que exijam o atendimento devem 
ser realizadas com hora marcada e de forma individual Recomenda -se que as atividades 
ocorram de fofma virtual ou sob regime de home office principalmente nos estabelecimentos 
que não disponham de ventilação natural. Horário 'reduzido de atendimento ao publico (máximo 
de_8_horas_diarias)  
Distanciamento • Manter distancia minima de 15; metros entre pessoas em todos os 
Social ambientes de permanência 	incluindo os espaços de trabalho os 

espaços de convivência e os de permanência eventual 
• Rever turnos 	de trabalho 	a fim 	de evitar aglomeações 	de 

funcionários em horários' de refeição ou de entrada e saída no 
estabelecimento 

• Evitar, 	atendimento 	ao 	publico 	presencial 	e 	quando 	for  
imprescindivel atender sem gerar aglomeração seguindd as regras 
de distanciamento 

• Evitar reuniões presenciais em ambientes fechados 
• Incentivar o regime de home office e reuniões por videoconferencia 

H' igighe Pessoal • Disponibilizar álcool em gel 	m e 	todos os ambientes onde houve 
circulaço de pessoas 

• Em guiches e pontos de atendimento de clientes disponibilizar alcool 
em gel em casa ponto de atendimento 

• Obrigtorio uso de'-máscaras faciais para trabalhadores e clientes 
para cobertura dasviasrespiratórias.: 

Sanitização 	de • Limpar com maior frequência todos os ambientes 
Ambientes • Em caso de estações de trabalho compartilhadas 	promover a 

higienização completdas mesas cadeiras e superficies nas trocas 
de turno 

• Manter banheiros sempre higienizados e com 'disponibilidade de 
sabão ajcool em gel e toalhas de-papel.  

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higientzadores de mão com 
jatos de ar 

• Promover a !impeza de maquinas de cartão e outras superfícies de 
11 

contato de clientes apos o uso de cada cliente.-  
• Adotar, preferencialmente a ventilação natural dos ambientes,  

com a finalidade de promover arenovaçêõ do ar.  
Comunicação • Realizar campanhas de conscientização 	para trabalhadores --e 

clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a 
Covid-1 9 com a fixação de informativos em locais visiveis 

• Fixar, em locais visiveis informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavirus 

• Em caso - ,der estabelecimento que funcione com atendimento ao 
publico fixar, em local 	isivel na fachada do estabelecimento os 
dias e o horario de atendimento ao Público, que deve ser limitado a 
8horas diarias 

Monitoramento • Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração e de 
acesso de publico 

/ e Medir a temperatura de trabalhadores no inicio e ao final de cada 
turno de trabalho 	sendo essa providencia obrigatoria para os 
estabelecimentos 	que 	possuam 	mais 	de 	30 	funcionários 
trabalhandõ sob regime présendál. 



- 	 ESTET1CAEBELEZA 
Podem funcionar com atendimento ao publico com restrições Horário reduzido de-8h (oito horas) 

.diárias para atendimento podendo funcionar ate 20h Obngatorio o atendimento de clientes com 
hora marcada Proibida a permanência de clientes em sala de espera Fixar em local visivel na 
entrada do estabelecimento a lotação máxima autorizada 
Distanciamento Social • Controlar, o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de um 

cliente para cada 7m 2  de área livre do estabelecimento ou ate 30 0/,,, 
da capacidade prevista no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) prevalecendo o que for mais restrito.  

• Manter distancia minima de 1,5 metros entre pessoas ressalvadas 
situações 	que 	exijam 	proximidade 	para 	realização 	de 
procedimentos guardadas todas as medidas de prevenção 

• Proibida a permanência de clientes em sala de espera 
• Recomenda-se 	que 	seja 	desestimulada 	a 	-permanencia 	de  

acompanhantes .  
Higiene Pessoal • Disponibilizar alcool em gel em todos os ambientesonde houver 

circulação de pessoas 
*.Lavaras  mãos com agua e sabão antes e apos cada atend)mento 
• Trabalhadores devem utilizar luvas oculos (ou face shíeld) e avental 
• Obrigatório ,uso de mascaras faciais para trabalhadores e clientes 

para cobertura das vias respiratórias .  
Sanitização 	de • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de 
Ambientes sabão álcool em gel e toalhas de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores demão com 
jatos de ar.  

• Promover a desinfecção/esterilização de escovas pinceis e outros 
utensilios a cada atendimento 

*.Promover a Jimpeza de maquiras de cartão macas cadeiras e 
outras superfícies de contato de clientes apos o uso de cada cliente 

• Adotar preferencialmente a ventilação natural dos ambientes com 
a finalidade de promover a renovação do ar .  

Comunicação • Realizar, 	no 	mpmento 	do 	agendamento 	do 	cliente 	o 
questionamento quanto a presença de sintomas respiratorios e não 
proceder com agendamento em caso positivo' - 

• Realizar campanhas de conscientização 	para trabalhadores e 
clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a 
Covid 19 com a fixação de informativos em locais visíveis.'  

• Fixar em locais visiveis 	informativos com os seguintes dizeres 
Local com risco de contagio por Coronavu-us 

Monitoramento • Designarresponsaveis para fazer o controle de aglomeração e de 
acesso de publico 



ACADEMrASDEESPORTEsDEtODASAS MODAUÕADES E CENTROS ESPORTIVOS E DE DANÇA. 

Podem funcionar com restrições de segunda a sábado, por ,  ate 10 horas diárias, ate as 20h Quadras 
campos esportivos e piscinas estão proibidos Obrigatorio uso de mascaras faciais para trabalhadores e 
frequentadores para cobertura das vias respiratorias inclusive durante as atividades físicas. Fixar em local 
visível, na entrada do estabelecimento a lotação maxima autorizada 

Distanciamento Social • Controlar o acesso de pessoas autorizando-se a entrada de um aluno 
para cada 7m2  de area de treino -,ou ate 30% da capacidade prevista 
AVCB prevalecendo o que formais restrito 

• Wanter distancia mínima de 1,5 metros entre pessoas em todas as 
atividades 	físicas 	e 	em 	todos 	os ambientes 	considerando 	os 
movimentos e deslocamentos 	 / 

• Utilizar apenas 50% dos equipamentos aerobicos ou afasta-los de 
modo a cumprir o distanciamento minimo de 1,5 metros 

• Atividades físicas que adotem a pratica do compartilhamento dos 
equipamentos taiscomo circuitos não estão autorizadas 

• Atividades físicas ,em quadras campos esportivos e piscinas estão 
vedadas 

• Jogos e torneios estão vedados 
Higiene Pessoal • Disponibilizar alcool em gel em todos os ambientes onde houver 

circulação de pessoas. /  
e Obrigatorio borrifador de álcool 70% para uso de cada aíuno com a 

disponibilização de pano ou papel toalha descartável, para ser utilizado 
na limpeza dos equipamentos 

• Não recomendado o uso de vestianos Se utilizado o uso simultaneo 
deve ser de 25% da capacidade 

• Proibido o uso de magnesio - 
e Obrigatório uso de mascaras faciais para trabalhadores e alunos para 

cobertura das vias réspiratorias inclusive durante os exercicios exceto 
durante atividades aquaticas 

Sanitização 	de • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de sabão 
Ambientes álcool em gel e toalhas de papel 

e Bebedouros de agua corrente podem ser utilizados somente para uso 
- de garrafas individuais devendo ser lacrada a saída de agua para 

consumo direto 
• Inutilizar higienizadores de mão com jatos de ar.  
e Limpar com maior frequência todos os ambientes 
• Limpar todos os pontos de contato e equipamentos após o uso de cad 

aluno.  
• Disponibilizar kit de limpezàem pontos estrategicos 
e Adotar j  preferencialmente a ventilação natural dos ambientes com a 

finalidade de promover a renovação do ar.  
*,Re 	se que o uso de espaços ao ar livre seja priorizadp para a 

realização- dos treinos 
Comunicação • Adotar sistema de treino com horário marcado para evitar aglomeração 

- e Realizar campanhas de conscienÍização para trabalhadores 'e alunos 
quanto ao uso de mascaras e medidas-de prevenção a Covid-19 

e Proibido 	publico 	expectador durante 	as 	atividades 	físicas 	e 	o 
- treinamento .  



ATIVIDADES E. SPQRIVAS AOARLIVRE., 
Permitida a pratica de atividades físicas, ao ar livre com restrições Obrigatório 'uso de mascaras faciais 
para trablj-iadores e frequentadores para cobertura das vias sespiratorias 	inclusive durante as 
atividades físicas./ 

Distanciam • Manter distancia mínima de 1,5 metros entre pessoas durante toda a 
ento -. atividade fisica considerando movimentos e deslocamentos 

Social • Atividades fisicas que adotem a pratica do compartilhamento dos 
equipamentos tais como çircuitos não estão- 

• Atividades físicas em quadras e campos esportivos não estão 
autorizadas 

• Mos; e torneios não estão autorizados 
Higiene Pessoal • Obrigatorio 	uso 	de 	mascaras 	faciais 	paTia 	cobertura 	das 	vias 

respiratórias durante os exercícios físicos, exceto durante atividades 
aquáticas.  

• Realizar a limpeza de equipamentos e utensilios artes e após o uso 
Monitoramento • Em 	caso 	de atividades físicas 	realizadas em 	grupos 	designar 

responsaveis para fazer o controle de aglomeração e para assegurar o —  
cumprimento do distanciamento social 

2 
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AULAS E ATJVIDADES'LABORATORIAIS E AULAS DE EDUCAÇÃO NÃO REGULADA 
Permitidas aulas e atividades laboratoriais e aulas intelctuais de educação não regulada (idiomas 
musica 	etc) para adultos e crianças 	com ate 30% da capacidade de ,,cada sala 	desde que 
assegurado o distanciamento mínimo de 1 5m entre pessoas Fixarem local visivel na entrada do 
estabelecimento a lotação máxima autorizada 
Distanciamento Social • Priorizar aulas no formato virtual sempre que possivei 

• Quando presencial autorizado ate 40% da capacidade de cada sala ou 
ate 15 alunos desde que assegurado o distanciafnento mínimo de 1 5m 
entre pessoas 

____________________ • Manter carteiras com distancia mínima de 1 5m 
Higiene Pessoal;, . Disponibilizar alcool em gel em todos os ambientes onde houver 

circulação de pessoas 
• Obrigatorio uso de máscaras faciais para trabalhadores e alunos para 

cobertura das vias respiratorias 
Sanitização 	de •Limpar os ambientes antes da realização de cada aula 	- 
Ambientes e Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de sabão 

álcool em gel e toalhas de papel 
• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de mão com 

jatos de ar.  
e Promover a limpeza de mesas cadeiras e outras superfícies, de contato 

apos a realização de cada aula 
• Adotar, preferencialmente a ventilação natural dos ambientes com a 

finalidade de promover a renovação do ar .  
Comunicação • Realizar campanhas de conscientização para trabalhadorës e clientes 

quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a Covid-1 9 com 
a fixação de informativos em locais visíveis.  

• Fixar, em locai 	visiveis informativos com os seguintes dizeres 	Local 
com 	contágio -Por Coronvirus  _risco _de_  

Monitoramento • Designar responsaveis para fazer o controle de aglomeração e de 
acesso de publico 

/ 
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• 	RESTAURANTES; LANCHONETES,BARES, SORVETERIAS, DOCERIAS E CONGENERES 

Proibido atendimento ao publico Serviços para retirada drive thru ou delivery devem ser encerrados 
ate as 20h 

Distanciamento • Oatendimento por delivery ou drivethru deve ser realizado no exterior 
Social- do estabelecimento mantido o distanciamento - mínimo de 1 5 metros 

entre 	pessoas 	Atividades 	que 	possam 	atrair 	publico 	e 	erar 
- aglqmeração estão proibidas 	Sinalizar filas e locais suscetiveis a 

concentração de pessoas 
• Estabelecimentos situados a -beira de rodovia podem disponibilizar 

area-de alimentação EXCLUSIVA pa;a viajantes e caminhoneiros sem 

- 	-•. 	 -- 
restrição de horarios 

- 	- 	- 	- 	- 	- 	---- - - 	 -- 
Higiene Pessoal • Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde houver 

circulação de pessoas 
- . Implantar, rotina de higienização pessoal e uso de aventais para todos 

os trabalhadores do estabelecimento antes da realização de qualquer 
procedimento ou da manipulação de alimentos 

• Uniformes ds trabalhadores devem ser higienizadas diariamente e 
vestidos apenas no ambiente de trabalho 

• Obrigatorio uso de mascaras faciais para trabalhadores e clientes para 
cobertura das vias-respiratórias. 

Sanitização de • Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de 
Ambientes sabão álcool em gel e toalhas de papel 

• Inutilizar bebedouros de agua corrente e higienizadores de mão com 
jatos de ar.  

• Promovera limpeza de maquinas de cartão e outras superfícies de 
contato de clientes após o uso de cada cliente 

• Adotar preferencialmente a ventilação natural dos ambientes-,com a  
- finalidade 	promover 	 co_  ar: _de_ 	_a_renovação 

Comunicação • Realizar campanhas 	de 	coriscientização 	para 	trabalhadores 	e 
clientes quari-to ao uso de mascaras e medidas de prevenção a Covid 
19 com a fixação de informativos em locais visíveis.  

• Fixar em locais visiveis informativos com os seguintes dizeres: Local 
com risco de contagio por Coronavirus 

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e de 
-; 	- 	• 	- - 

	
acesso depúblico. 	 - 



FOODTRUCKS,:TRAlLLERSCARRlNHOSDE LANCHE ECONGENER.ES 
Proibido atendimento ao publico 	Serviços para retirada 	drive thru ou delivery devem ser 
encerrados ate as 20h 

Distanciamento Social • Manter o distanciamento minimo de 1 ,5 metros entre pessoas 
nos 	balcões 	e 	filas 	Sinalizar 	filas 	e 	locais 	suscetiveis 	a 
concentração de pessoas 

Higiene Pessoal • Disponibilizar alcool em gel para trabalhadores e clientes 
• Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais para 

todos 	os 	trabalhadores 	antes 	da 	realização 	de 	qualquer 
procedimento ,ou da manipulação de alimentos 

• Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas diariamente 
• Obrigatorio uso de mascaras faciais para cobertura das vias 

___________ respiratorias 
Sanitização de • Intensificar as ações de limpeza dos equtpamentos e superfícies.  
Ambientes • Promover a limpeza de maquinas de cartão e outras superfícies, 

de contato de clientes após o uso de cada cliente 
Comunicação - ' • Realizar campanhas de conscientização 	para trabalhadores e 

clientes quanto ao uso de mascaras e medidas de prevenção a 
CovLd-19 

• Orientar o cliente para o tiso do álcool em gel ou lavagem de 
mãos antes das refeições 

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e de 
:a cesso 	é público. 





Art. 20  Os estabelecimentos qusumprirem os protocdlo;previstos no Anexo Ile no Anexo 
III serão penalizados com multa a seguir discriminada 

VALORES DE MULTA (R$) 
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

LEVE GRAVE GRAVISSIMA 
Não controlar o aceso de pessoas no estabelecimento 337,00  
Não fixar a placa na entrada do estabelecimento com a 337 00 
lotação máxima autorizada  
Não sinalizar ou sinazar de forma irregular filas e locais 337 00 
suscetiveis a concentração de pessoas- 
Não diponibilizarJtens obrigatórios de higiene pessoal 
previstos nos protocolos espécificos ou disponibiliza-los em 898,50 
quantidade insuficiente  
Não 	realizar 	ou 	realizar 	de 	forma 	inadequada 	as 
providencias 	de 	sanitização 	previstas 	nos 	prolocolos 898,50..  
específicos. 	 • ______ _______ __________ 
Não realizar a medição obrigatória de temperatura 337 00  
Propiciar 	aglomeração 	ou 	não 	tomar 	medidas 	para 3 201 45 
assegurar o distanciamento social 
Não realizar qualquer das ações de comunicação previstas 168,50 
nos protocolos específicos 
Manter clientes em sala de espera  898,50  
Permitir a entrada de pessoas que não estejam utilizando 
mascara em estabelecimentos ou manter pessoas no 898 50 
estabelecimento 	sem 	os 	equipamentos 	de 	proteção 
individual exigidõs nos protocolos específicos. . . 	 . 

Permitir a entrada de pessoas que não estejam utilizando 898,50 
______  

Transitar sem máscara em 	tocais 	publicos 	ou 	locais 
máscara notransporte coletivo. 	.. 	..; 	...... 

privados que possuem obrigatoriedade de uso de mascara 168,50 
(apcavel a pessoa sem mascara) 
Realizar festas ou eventos suscetíveis a aglomeração de .3.20 .1 1 45 
pessoas 

ao publico 	m estabelecimentos Realizar o atendimento 	 e 
não autorizados para essa atividade ou em desacordo com 1 797 31 
os horários estabelecidos nos prptoóóios espécíficos . .. 	 . 	 . . 

Consumir bebida alcoolicaem espaços públicos. 33 00 
Comercializar bebida alcôolica em horário - não permitido. . 	 ' 	 •  1.797,31 
Permitir o consumo de alimentos ou bebidas em desacordo 1 797 31 
dom o decreto. 	 . ... 	.., 	.... 	.. 	. . 	 .. . 

Consumir alimentos ou bebidas em estabelecimentos em 168,50   
. desàcordo comodeôretó.:, . 	

.. 	1 : . 

Descumprir ,  qualquer outra medida prevista nos protocolos 16850 
específicos não previstasnos demaisitens. 	. ' 


