
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

COE- CoVid -19 

 

ORIENTAÇÕES AO COMÉRCIO LOCAL  E OUTROS ESTABELECIMENTOS SOBRE OS CUIDADOS OBRIGATÓRIOS PARA 

REDUZIR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELO SARS-CoV 2 – CORONAVÍRUS. 

SUPERMERCADOS, LOJAS EM GERAL, SERVIÇOS : 

- Dispor de um colaborador na porta de entrada para controle do número de clientes a entrarem e saírem do 

Estabelecimento, respeitando-se a medida de 1 (um) cliente a cada 10 m² ( 5m x 2m).  

- Recomendamos que este colaborador `a porta de entrada, tenha um spray de álcool 70% para borrifar nas mãos 

dos clientes na entrada e saída do Estabelecimento e tbm papel toalha para passar álcool no pegador do carrinho 

ou cesta de compras, na entrada e saída de cada cliente. 

- Dispor, no interior do Estabelecimento, de colaboradores para controlar o fluxo de pessoas nos setores de 

compras, sempre limitando a um cliente por 10 m² em cada setor ou área de venda, evitando assim proximidade 

dos clientes durante as compras. 

- Todos os colaboradores (funcionários) devem obrigatoriamente utilizar máscaras em tempo integral que devem 

ser trocadas sempre que estiverem úmidas. Solicitamos que cada Estabelecimento treine seus colaboradores para o 

correto manuseio e utilização das máscaras evitando assim que se contaminem aos utilizá-las de forma indevida 

(existem muitos vídeos do MS na internet sobre o assunto). 

- Colocar a disposição dos colaboradores e clientes álcool em gel / pia com água e sabão líquido para lavagem 

rotineira das mãos. Essa ação de desinfectar as mãos deve ocorrer frequentemente. 

- Se ocorrerem filas de espera, cada Estabelecimento deverá demarcar com fita adesiva a distância mínima de um 

metro e meio nas mesmas, bem como colocar um colaborador para controle do obedecimento dessa demarcação. 

- Todos os produtos, móveis, utensílios, pisos, bancadas, balcões, balanças, máquinas de cartão, canetas, 

maçanetas, corrimão, interruptores e todos os lugares onde haja circulação e toque de pessoas devem ser várias 

vezes ao dia desinfectados com álcool 70% ou hipoclorito de 1% a 2,5%. 

- Recomenda-se a orientação aos clientes para que os mesmos também utilizem máscaras.  A máscara de tecido 

serve como barreira mecânica e protege quem está por perto de quem a utiliza. Usar máscara não protege quem a 

usa, protege quem está por perto. Se todos usarem, o contágio da CoVid 19 se reduzirá. Usar máscara é um gesto 

de Amor ao próximo e respeito à vida do outro. 

- É expressamente proibida à entrada, de crianças e idosos nos Estabelecimentos e isso deve ser controlado por 

cada Estabelecimento. 

- Manter distância mínima dos colaboradores que trabalham no Estabelecimento de 1, 5 m (um metro e meio) e 

também do colaborador com o cliente. Para melhor controlar isso, fazer demarcações com fita adesiva. 

- Disponibilizar permanentemente os itens necessários para higienização das mãos: 

.Lavatório com água potável corrente; 

.Sabonete líquido ou detergente; 

.Toalhas de papel 



.Lixeira para descarte e dispensers com álcool gel 70% em pontos estratégicos para higienização das mãos para 

clientes e colaboradores. 

* Proibido o uso de secadores eletrônicos para secagem das mãos 

- Fica terminantemente proibido o oferecimento ou disponibilização de produtos para degustação; 

- Disponibilização de local adequado e adoção de boas práticas de manipulação para a comercialização de alimentos 

fracionados como frutas, verduras, laticínios etc 

- Disponibilização de sistema de venda online, via telefone ou whatsapp com opção de entrega domiciliar ou 

retirada no local reduzindo assim, o fluxo ou permanência de pessoas na rua; 

- Promoção de hora em hora, no circuito interno de comunicação com o cliente, de campanhas sobre:  importância 

da higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscaras por toda a população, distanciamento mínimo 

entre as pessoas e divulgar também a prática de um só membro por família ir as compras. 

BANCOS E LOTÉRICA 

- Os Bancos devem garantir o funcionamento de todos os caixas eletrônicos de Domingo a Domingo, evitando assim 

que as filas cresçam do lado de fora e disponibilizar álcool em gel em suas dependências para que os clientes 

utilizem, bem como orientar os clientes a fazerem uso do mesmo antes e após o manuseio das máquinas. 

- O distanciamento mínimo nas filas de cada Banco e Lotérica devem ser controlados por colaboradores da própria 

Instituição. Recomenda-se a distribuição de senhas em, papel descartável, de hora em hora. 

IGREJAS - Recomenda-se às Igrejas a interrupção de cultos, missas durante a Pandemia, como forma de reduzir os 

riscos de contágio. Recomenda-se, ainda e a transmissão  dos cultos e missas via meios eletrônicos, no entanto a 

decisão cabe a cada Congregação que se decidirem pela continuação dos cultos devem cuidar para que sejam 

seguidos os seguintes critérios.  

 - Distância mínima de 5 m entre os fiéis.  

- Utilização de máscaras para todos os frequentadores; 

- Borrifação de álcool 70% nas mãos de todos os frequentadores na entrada e saída da Igreja; 

- Disponibilização de lavatório com água corrente, sabão líquido ou detergente e papel toalha para higienização das 

mãos e lixeira de descarte; 

- Desinfecção com álcool ou hipoclorito das superfícies, bancos, cadeiras, piso da congregação antes e após os 

cultos; 

- Solicitar que idosos e crianças não compareçam às celebrações sob nenhum pretexto; 

- Controlar para que não haja apertos de mão. Abraços e proximidade entre os fiéis; 

SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS:  

- Especial atenção para a desinfecção de tesouras, pentes, escovas, pincéis, pinças, alicates etc que devem ser 

desinfectados com hipoclorito a cada utilização, além de todas as outras recomendações acima descritas. 

HOTÉIS: 

-Desinfecção dos quartos antes e após saída de cada hóspede além das recomendações acima. 

_ Orientação aos hóspedes advindos de outras localidades para acionamento da Vigilância em Saúde pelo telefone: 

se ocorrerem sintomas como febre, tosse seca e dificuldade respiratória; 



- Recomendamos que cada hotel coloque um colaborador para monitorar os hóspedes de outras localidades, por 

telefone, após sua saída do município ou que os oriente para que, se manifestarem algum sintoma no prazo de 15 

dias após sua estadia na cidade, comuniquem ao hotel indicando os seus contactantes, no município. E que o hotel 

repasse estas informações, urgentemente à Vigilância em saúde Municipal. Tel: 981570458/998422740 

 

RESTAURANTES E LANCHONETES:  

- Preferir o SERVIÇO DELIVERY por meios eletrônicos. Na impossibilidade deste, se houver autosserviço e 

consumação no local adotar as seguintes medidas:  

- Isolamento do local de autosserviço com adoção de barreiras de proteção dos alimentos disponibilizados no 

balcão; 

- Retirada de toalhas (se descartáveis – troca a cada cliente), jogos americanos, saleiros, displays,molhos,azeite  ou 

quaisquer objetos que possam ser objeto de contaminação. 

- Distanciamento de no mínimo 2 m das mesas e cadeiras, 

- Frequente troca de talheres utilizados para servir, 

- Disponibilizar álcool em gel próximo ao balcão de servir, 

- Desinfecção de cadeiras e mesas a cada cliente com álcool 70%, 

- controle de entrada de clientes, 

- Todas as outras recomendações deste informativo pertinentes ao serviço. 

As medidas acima, contidas nos Decretos Estaduais , visam a não proliferação da CoVid -19 na nossa população. O 

não cumprimento destas medidas acarretará as sanções pelas autoridades sanitárias previstas em Lei, bem como 

responsabilização civil e criminal pelo omissão frente a saúde coletiva e propagação do vírus. 

 

IMPORTANTE: Todos os Estabelecimentos incluindo as Igrejas devem manter os ambientes com portas e janelas 

abertas, bem arejados e ventilados. Não utilizar ar condicionado. 

- Que seja feita a desinfecção das calçadas, portas e maçanetas externas dos estabelecimentos no início e final do 

atendimentos com água e sabão ou hipoclorito de sódio ( água sanitária). 

- Supermercados,Farmácias, Padarias, Postos de combustível, Distribuidoras de gás e outros serviços essenciais 

funcionam no horário normal, outros comércios das 10 as 17 h. Lanchonetes somente até as 16 h. 

 

 


