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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 (Decreto n°55.128/20 e 

55.154/20) e municipais (Decretos 90,91 e 100/20) e qualquer momento poderão ser modificadas.  

 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SERVIÇO DE DELIVERY E ENTREGA 

Orientações:  

 Disponibilizar a todos os funcionários e entregadores do delivery, acesso fácil a pias 

providas com água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com 

tampa acionada por pedal, além de frascos com álcool 70% gel; 

 Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre que quando 

do início das atividades, as superfícies de toque (mesas de atendimento, máquina de 

pagamento, bolsa de transporte, etc); 

 É preciso intensificar a limpeza das sedes dos deliveries com água e sabão ou produto 

próprio para limpeza; 

 A máquina de pagamento dos pedidos deve ser constantemente higienizada pelo 

entregador com álcool 70%; 

 Higienize as embalagens antes e após o contato com clientes; 

 Utilize luvas para o manuseio de embalagens; 

 Utilize o capacete no ato da entrega; 

 Não realize entregas em proximidade com o cliente, evite contatos com distância 

inferior a 2,0 metros se não estiver utilizando EPI’s. 

 Priorize pagamentos com cartão de crédito ou débito em que o próprio cliente deve 

manusear o cartão; 

 Assim que receber o produto, o consumidor deve higienizar a embalagem do alimento 

com álcool gel 70% e também higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%. 

 Proceder a entrega da encomenda no exterior da casa/condomínio (evitar 

contaminação interna dos ambientes em razão dos calçados contaminados); 
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 Afastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo 

mínimo de quatorze dias, das atividades em que exista contato com outros 

funcionários ou com o público, todos os empregados que regressarem de localidades 

em que haja transmissão comunitária do COVID-19, conforme boletim epidemiológico 

da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto 

com caso suspeito ou confirmado;  

 Afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das 

atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público todos os 

empregados que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19 (Febre, tosse 

e/ou sintomas respiratórios). No caso de sintomas ligar para (54) 99640-7175 para 

recomendações médicas. 

 


