
 

PROTOCOLO ESPECÍFICO 
 

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

Número: 05 
Data: 27/04/2020 
Revisão: - 

A quem aplica: 
Restaurantes, Lanchonetes, Sorveterias, Casas de 
Açaí. 

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: 

1. Todos os estabelecimentos devem exibir um CARTAZ, BANNER informativo em local visível 
preferencialmente na entrada, seguindo modelo da prefeitura com informações sobre a capacidade 
máxima de pessoas de acordo com órgão de fiscalização; 

✓ Regras de distanciamento; 
✓ Telefones úteis de denúncia no caso de descumprimento; 
✓ Alvará sanitário – provisório;  
✓ Medidas sanitárias; 
✓ Máximo de pessoas no estabelecimento; 
✓ Uso obrigatório de máscaras; 
✓ Comunicado ao Cliente; 

 
2. Adotar, preferencialmente, práticas de vendas por agendamentos e/ou aplicativos para entrega a 

domicílio (delivery/ e- commerce) ou retiradas rápidas de produtos; 

 

3. Disponibilizar um funcionário, devidamente paramentado, para realizar o controle de entrada e saída 

de clientes, organização e distanciamento das pessoas em filas, orientações quanto aos cuidados no 

interior do estabelecimento; 

 
4. Promover a desinfecção apropriada e frequente das bancadas de trabalho e das mesas, cadeiras e 

menus, fechaduras e puxadores de portas com álcool 70%; solução de hipoclorito de sódio a 1% ou 

produtos saneantes autorizados pela ANVISA, devidamente registrados; 

 
5. Higienizar as mesas, cadeiras, menus e demais objetos após o uso por cada cliente; 

 
6. Utilizar apenas talheres e copos descartáveis, a fim de minimizar os riscos de contaminação; 

 
7. Limitar a quantidade de clientes no interior do estabelecimento de acordo com a área livre do mesmo, 

devendo ser considerada 1 pessoa para cada 2 metros quadrados; 

 
 

8. Permitir apenas 2 (duas) pessoas por mesa, respeitando-se distanciamento razoável entre elas; 

Número de pessoas no estabelecimento deverá ser calculado pelo serviço de fiscalização; 

 



 
9. Estabelecer portas diferentes para entrada e saída de clientes e/ou identificá-las; 

 

10. Fornecer treinamento para todos os funcionários sobre lavagem correta das mãos, etiquetas de 

higiene, desinfecção de superfícies e cuidados para evitar a contaminação pelo Coronavírus, 

mantendo registro dessa atividade; 

 

11. Disponibilizar suportes com álcool em gel na entrada e saída do estabelecimento e em outros pontos 

estratégicos para higienização obrigatória das mãos na entrada e saída do estabelecimento, devendo 

o estabelecimento certificar que o cliente fez uso de uma dessas opções; 

 

12. Providenciar lavatórios com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com tampa e pedal; 

 

13. Utilização pelos funcionários de máscaras de proteção das vias aéreas durante todo o período de 

trabalho; 

 

14. Promover demarcação no piso de distanciamento de 2 metros entre as pessoas, quando em 

procedimento de pagamento ou outras situações que demandem formação de filas; 

 

15. Orientar o cliente, através de cartazes, que evite partilhar comida ou bebida e, ainda, acerca dos riscos 

da manipulação do telefone, no momento da refeição; 

 

16. Proibição de utilização do sistema de buffet e rodízio, adotando-se práticas de servir aos 

clientes sem que estes tenham acesso aos utensílios de uso coletivo ou filas; 

 

17. Proibição de que sorveterias trabalhem em modalidades de self servisse; 

 

18. Desativação de parquinhos infantis, brinquedos e espaços kids; 
 

19. Dispor de painel acrílico, de vidro, ou barreira similar, em frente aos check outs, caixas ou balcões de 

atendimento; 

 

20. Promover afastamento, com as observâncias legais de risco; 

 

21. Adotar medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde do trabalho, necessária para 

evitar a transmissão da COVID 19 no local de trabalho e em área destinada ao atendimento do 

público; 

 

22. Determinar aos funcionários a troca de roupa comum pelo uniforme limpo, dentro do 

estabelecimento, sendo que o uniforme deverá ser trocado diariamente, devendo evitar o uso do 

mesmo fora da área de trabalho; 

 

23. Promover a higienização de embalagens de alimentos com água e sabão, ou aplicar álcool 70% ou 

solução de hipoclorito de sódio a 1%. 

 

24. Redobrar a atenção com as “Boas Práticas” na manipulação de alimentos, conforme legislação vigente; 

 

25. Reforçar toda forma de higienização do estabelecimento, principalmente nos sanitários, corrimãos, 



 
maçanetas, portas, janelas, mesas e cadeiras, mantendo o registro dos respectivos processos de 

limpeza; 

 

26. Manter acessos ao estabelecimento sem quaisquer obstáculo e abertos, a fim de evitar o contato das 

pessoas com trincos ou maçanetas, sempre que possível; 

 

27. Evitar aglomeração no estabelecimento sob quaisquer circunstância, ficando proibidos eventos 

comemorativos, formaturas, etc; 

 
28. Orientar funcionários e colaboradores para evitar falar excessivamente, rir, tossir, espirrar, bocejar, 

tocar nos olhos, nariz e boca, o uso do celular também deve ser evitado e compartilhado. 

 
29. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 

cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do 

trabalho, retornando somente após o término dos sintomas; 

 

30. Adotar, preferencialmente, práticas de vendas por agendamentos e/ou aplicativos para entrega a 

domicílio (delivery/ e- commerce) ou retiradas rápidas de produtos; 

 

31. Disponibilizar um funcionário, devidamente paramentado, para realizar o controle de entrada e saída 

de clientes, organização e distanciamento das pessoas em filas, orientações quanto aos cuidados no 

interior do estabelecimento; 

 
32. Promover a desinfecção apropriada e frequente das bancadas de trabalho e das mesas, cadeiras e 

menus, fechaduras e puxadores de portas com álcool 70%; solução de hipoclorito de sódio a 1% ou 

produtos saneantes autorizados pela ANVISA, devidamente registrados; 

 
33. Higienizar as mesas, cadeiras, menus e demais objetos após o uso por cada cliente; 

 
34. Utilizar apenas talheres e copos descartáveis, a fim de minimizar os riscos de contaminação; 

 
35. Reduzir o numero de mesas de forma a permitir o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre 

elas, minimizando o contato entre frequentadores (50% da capacidade de atendimento); 

 

36. Fornecer treinamento para todos os funcionários sobre lavagem correta das mãos, etiquetas de 

higiene, desinfecção de superfícies e cuidados para evitar a contaminação pelo Coronavírus, 

mantendo registro dessa atividade; 

 

37. Disponibilizar suportes com álcool em gel na entrada e saída do estabelecimento e em outros pontos 

estratégicos para higienização obrigatória das mãos na entrada e saída do estabelecimento, devendo 

o estabelecimento certificar que o cliente fez uso de uma dessas opções; 

 

38. Providenciar lavatórios com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com tampa e pedal; 

 

39. O município conta com a Central de Enfrentamento ao COVID-19, que funciona todos os dias da 

semana, inclusive finais de semana e feriados, de 7 às 19 horas, em caso de dúvida, ligue em um dos 

telefones listados abaixo ou procure a Unidade de Saúde mais próxima: 



 
 

Central de Enfrentamento ao COVID-19: (35) 9 9706-5120, 9 9823-4804 ou 9 9731-0286. 

PSF I (Lasmar): 3855-1216 ou 9 9719-3512 

PSF II (R: Boa Esperança): 9 9955-7573 

PSF III (Rural): 9 9872-1677 

PSF IV (Lajinha): 3855-1427 ou 9 9818-5980 

Pronto Atendimento Municipal: 3855-1350 

Secretaria Municipal de Saúde: 3855-1158 ou 9 9839-1984                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                        

 

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 Abertura do Comércio de Viçosa, 16 de abril de 2020. 

 
 




