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Orientações para a prevenção do Novo Coronavírus 
Comitê Gestor Local de Enfrentamento ao Novo CoronaVírus 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

PROTOCOLO GERAL DE PREVENÇÃO 

COMUNITÁRIA – Empregadores, Trabalhadores e 

Cidadãos. 
Protocolo:  
Medidas sanitárias gerais para o 
retorno gradual do comércio no 
contexto do COVID-19 

Número: 01 
Data: 26/04/2020 
Revisão: - 

A quem aplica: 
Empregador, Trabalhador e cidadãos 

Atualização: - 
Aprovação: - 

 

Conceito: 
Como o SARS-COV 2 é transmitido por contato, é fundamental que os funcionários e clientes sejam protegidos 
da exposição à infecção, por isso faz-se necessário a adoção de medidas sanitárias. 
Descrição: 
Atitudes simples adotadas no dia a dia, como lavar as mãos e evitar aglomerações, reduzem o contágio pelo 
coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda a redução do contato social o que, consequentemente, 
reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado. As 
medidas gerais válidas a todos as pessoas incluem o reforço da prevenção individual com a etiqueta 
respiratória (como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o isolamento 
domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença por até 14 dias, além da recomendação para que 
pacientes com casos leves procurem os postos de saúde. Todos os empreendimentos, independentemente da 
natureza (essenciais e não essenciais) obrigatoriamente, devem seguir as determinações contidas neste 
documento. São medidas gerais a todos os estabelecimentos. 
 
Como prevenir: 
Lavar as mãos com frequência com água e sabão é a melhor medida de prevenção. Na impossibilidade de 
lavá-las, higienizar com ÁLCOOL GEL 70% ( documento em anexo). 
O uso de produtos de limpeza simples, como água e sabão, desinfetante e água sanitária é eficaz para eliminar 
o vírus de superfícies ( documento em anexo). 
 

✓ Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;  
✓ Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização, caso não possa lavar com água e 

sabão;  
✓ Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;  
✓ Utilizar lenço descartável para higiene nasal;    
✓ Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  
✓ Não compartilhar objetos de uso pessoal; 
✓ Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. 

                                                                                                                                                                     
Referências: 
Projeto Minas Consciente: Retomando a Economia de um Jeito Certo, 22 de abril de 2020. 
Plano São Paulo, 22 de abril de 2020. 
Plano de retomada do Comércio -  Viçosa - MG 
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