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 Neste momento de alerta global, a melhor estratégia para lidar com este assunto e contribuir 

para sua prevenção é compartilhar informações confiáveis e de qualidade com toda a população. Além 

disso, é fundamental que medidas básicas de prevenção sejam adotadas por todos, promovendo assim 

um ambiente saudável, promotor de saúde para atuar neste período. 

 As medidas preventivas seguem protocolos e legislações estaduais e municipais (Decreto 90/20 

e Decreto91/20) e qualquer momento poderão ser modificadas.  

 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SUPERMERCADOS 

Orientações:  

 Organizar as filas de acesso e de atendimento, de modo a manter uma distância 

mínima de 1,5 metros, também limitando a entrada de pessoas no local, evitando 

aglomerações no interior e na entrada do estabelecimento. Recomenda-se a utilização 

de adesivos fixados no chão para indicar a distância dos clientes nas filas; 

 Utilizar cartazes informativos fixados em locais visíveis com as medidas sanitárias 

adotadas pelo estabelecimento; 

 Para clientes e funcionários: disponibilizar acesso fácil à pias providas com água 

corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por 

pedal ou álcool gel 70% em pontos estratégicos.  

 Funcionários: higienização das mãos antes e após a manipulação dos alimentos ou a 

qualquer interrupção;  

 Disponibilizar no “caixa” álcool 70% para a Higienização das mãos;  

 Intensificar a limpeza dos pisos e equipamentos com água e sabão ou produto próprio 

para limpeza.  

 Pagamento de contas: preferencialmente via cartão bancário e a máquina de 

recebimento deve ser constantemente higienizada pelo estabelecimento com álcool 

70%; 

 Proibido o uso de bebedouros;  

 Se você não tiver conhecimento técnico não use máscaras cirúrgicas, máscaras N95, 

PFF2 ou equivalente, de acordo com a recomendação da Organização Mundial da 

Saúde; 
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 Não é recomendado o uso de luvas descartáveis e sim a higienização frequente das 

mãos; 

 Disponibilizar para todos os clientes e funcionários, álcool gel 70% em pontos 

estratégicos (leitores de preço, etc.); 

 Estabelecer rotina frequente de desinfecção (álcool 70%, fricção por 20 segundos) de 

cestinhas e carrinhos de compras (local onde há suporte para as mãos), balcões, 

vitrines, maçanetas, torneiras, puxadores de geladeiras e freezers, porta papel toalha, 

porta sabão líquido, corrimãos, painéis de elevadores, etc.;  

 Supermercados que possuírem ar condicionado, manter limpos os componentes do 

sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos); 

 Funcionários com sintomas gripais (Febre, tosse e/ou sintomas respiratórios) devem 

ser afastados de suas atividades e orientados a procurar médico;  

 Divulgar e informar aos trabalhadores para que ao tossir ou espirrar:  

 Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável e posteriormente descartá-lo.  

 Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, cobrir nariz e a boca com a parte 

interna do braço com cotovelo flexionado (etiqueta da tosse). 

 Realizar periodicamente a lavagem e desinfecção do ambiente externo como passeios 

e áreas comuns externas com hipoclorito de sódio 1% ou outro produto desinfetante 

com ação virucida.  

 


